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1.   INTRODUCCIÓ 
 
 
Sovint sentim l’expressió: “educar la mirada”. I al costat del concepte hi podem posar 
signes d’exclamació o d’interrogació, perquè es tracta d’un concepte que, a vegades, no 
té el mateix sentit per a tots els interlocutors. 
 
En realitat, el món, el nostre món, s’ha convertit de forma accelerada aquests darrers 
anys en un gran museu d’art momentani. De fet, el nostre entorn, allò que veiem cada 
dia però que no mirem, està allí esperant ser atrapat per l’ull de qualsevol persona, i 
encara més, per l’ull de qualsevol artista, per tal de ser plasmat en un oli, en un gravat o 
en una escultura, o per a ser l’objecte d’una instal·lació o d’una performance, i, en 
darrera instància, per a ser el detonant d’una idea que es pot convertir en un concepte 
artístic. 
 
Com el lector haurà observat o intuït, hem introduït un matís important en el paràgraf 
anterior: una cosa es veure i una altra és mirar. Mirar és un acte conscient que requereix 
que la nostra atenció quedi fixada en un objecte, que quedi suspesa i que en capti tots els 
matisos. 
 
Mirar ens proporcionarà un munt de micro-experiències estètiques, com ara, descobrir 
una porta de ferro rovellada o mal pintada, o contemplar els papers desgastats d’un 
panell publicitari com una possible composició poètica, o analitzar un fragment d’una 
paret plena de grafitis o meravellar-nos per la descoberta de la bellesa en les sales d’una 
galeria o d’un museu, o extasiar-nos davant unes ruïnes, o filmar amb els ulls una 
mil·lèsima de segon d’una pel·lícula, o... 
 
Només cal mirar amb atenció, interès i assossec...sabent que per gaudir d’aquests 
entorns, cal educar la mirada. I aquesta educació s’ha de fer poc a poc, de forma 
continua i aprofitant totes les oportunitats que se’ns presentin en els diferents cercles, 
majoritàriament concèntrics, que anem traçant al llarg de la vida. Però per arribar aquí, 
cal que ens proporcionin, i cal que ens proporcionem, experiències artístiques 
suficientment potents com per a què puguem mirar el món d’una forma creativa.  
 
Moltes coses a la vida es juguen en la mirada, en saber mirar i en saber veure. Per això, 
ens cal educar la pròpia retina per a aprendre a mirar en profunditat i a actuar en 
conseqüència. També en el terreny de l’art.  
 
Perquè hi ha molt diferents maneres de mirar: hi ha mirades obertes, clares i expectants; 
hi ha mirades ennuvolades, grises i degradants; hi ha mirades amb efecte d’espill; 
mirades que bussegen en les profunditats; mirades que augmenten i distorsionen; 
mirades que interroguen, analitzen i critiquen; mirades que acullen i calmen. Hi ha 
diferents mirades en el temps i en l’espai. Totes hi són o hi poden ser, i cal que triem les 
millors aproximacions. 
 
Endinsem-nos, doncs, en els camins de les mirades. I ho farem amb quatre estacions, 
com les estacions que complementen un any natural, en un trajecte que pretén ser 
plaent: 
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1.   L’acte de mirar  
2.   ¿Què és objecte de la nostra mirada?, 
3.   ¿Qui educa la mirada?, i 
4.   A la recerca de la bellesa. 

 
I acabarem amb un breu Epíleg. 
 
Deixem-nos atrapar, doncs,  per la bellesa de la mirada educada. 
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2.   L’ACTE DE MIRAR. 
 
 
El pensador, crític d’art i escriptor Rafael Argullol escrivia en un articlei que existeix 
actualment una espècie, que ell bateja com a pseudolector, que defuig les cinc 
condicions mínimes que ell considera inherents a l’acte de llegir: la complexitat, la 
memòria, la lentitud, la llibertat i la soledat. I afegeix que aquest pseudolector abomina 
d’allò que és complex com si fos quelcom insuportablement pesat; menysprea la 
memòria, per a la qual diu que ja hi ha les màquines; no té temps per perdre en 
giragonses textuals; i no s’atreveix a elegir lliurement en la soledat que, de manera 
implacable, exigeix la lectura. 
 
Podem pensar que si hi ha un pseudolector, existeix també un pseudoespectador. I és el 
propi Argullol qui ens ho confirma: “ Hi ha qui pot al·legar que hem substituït la 
cultura de la paraula per la cultura de la imatge, que és un dels arguments favorits 
quan es conversa d’aquestes qüestions. Si fos així, hauríem substituït la centralitat de 
l’acte de llegir per la de l’acte de mirar. Sorgeixen, com és lògic, les noves tecnologies, 
extraordinàries productores d’imatges, i àdhuc les vastes multituds que el turisme 
massiu ha dirigit cap a les sales dels museus de tot el món. Això provaria que l’home 
actual, rebec al valor de la paraula, confia el seu coneixement al poder de la imatge. 
Això és indubtable, però, ¿quina és la qualitat de la seva mirada? ¿Mira 
autènticament? Sobre això, es pot fer un experiment interessant als museus als que es 
pot accedir amb mòbils i càmeres fotogràfiques, que són quasi tots per la pressió de 
l’anomenat turisme cultural”. 
 
I per fer efectiu l’experiment, proposa tres exemples d’obres sotmeses al setge d’aquest 
turisme, que s’autodefineix, cultural. Argullol tria, com a base d’aquest petit 
experiment, La Gioconda del Museu del Louvre; El Naixement de Venus dels Uffizi de 
Florència i La Pietà de Miquel Àngel de la Basílica de Sant Pere del Vaticà a Roma. I 
ell mateix ens suggereix que ni se’ns passi pel cap d’apropar-nos a aquestes obres amb 
deteniment, perquè diu que això és impossible; sinó que més val que ens posem a un 
costat i mirem als que haurien de mirar. Per a Argullol la conclusió és fàcil: en la seva 
majoria els que hi passen per davant no miren perquè només tenen temps d’observar 
l’obra, i només uns segons, a través de la seva càmera o de posar-se bé  per a fer-se una 
selfie. Un cop capturades les imatges, els escarrassats caçadors d’imatges tornen a 
patolls a la comitiva que desfila per les galeries. I es pregunta, retòric, “¿algú té temps 
de pensar en l’ambigua ironia de Leonardo, o en la sensualitat de Botticelli, o en el 
serè dramatisme de Miquel Àngel? És més, ¿algú pensa que ha de pensar en aquestes 
coses?” 
 
I Argullol continua la seva reflexió tot escrivint que “paradoxalment, la nostra cèlebre 
cultura de la imatge alberga una mirada de baixa qualitat en la què la velocitat del 
consum sembla proporcionalment inversa a la captació del sentit. L’experiment als 
museus, tot i el seu component paradoxal, il·lustra bé l’orientació present de l’acte de 
mirar: un acte massiu, permanent, que travessa fronteres i intimitats, però que és, 
simultàniament, un acte superficial, amnèsic, que a penes proporciona significat a qui 
mira, si aquest nega les propietats que exigiria una mirada profunda i que, d’alguna 
manera, s’identifiquen amb els que abans s’han definit com a requeriment per a l’acte 
de llegir: complexitat, memòria, lentitud, i lliure elecció des de la llibertat i en soledat. 
Enfront d’aquestes propietats, la mirada idolàtrica és un vertiginós consum d’imatges 
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que es devoren entre sí. A l’addicte a aquesta mirada, al cec badoc, li ocorre el mateix 
que al pseudolector: tampoc no està en condicions de confrontar-se amb les imatges 
creades al llarg de mil·lennis, des d’una pintura renaixentista a una seqüència d’Orson 
Welles: les mira però no les veu”. 
 
I continua el pensador, afirmant que, si això fos cert, la cultura de la imatge no és que 
no hagi substituït la cultura de la imatge, sinó que ambdues cultures han quedat 
aparentment invalidades, als ulls i orelles de molts, al mateix temps: “El pseudolector, 
que ha acceptat que al seu voltant s’esvaeixin les paraules, marxa a l’uníson amb el 
psueudoespectador, que naufraga, satisfet, en l’oceà de les imatges. La quasi 
desaparició de l’acte de llegir i, malgrat l’abundant matèria primera visual, 
l’empobriment de l’acte de mirar comporten per ells mateixos una creixent dificultat 
per a la interrogació. En el nostre escenari actual l’espectacle te una aparença 
impactant però les veus que escoltem són migradament representatives. I amb força 
justificació es pot identificar l’obscurantisme actual de la cultura humanista i 
il·lustrada amb la nostra triple incapacitat per a llegir, per a mirar i per a interrogar”. 
 
¿Perquè quina és la situació a la que ens enfrontem tant com individus que com a 
societat en aquest àmbit? El fet és que tenim una sèrie de carències i de situacions, que 
Artur Ramon descriu magníficamentii en un article recent, i que ens condicionen en la 
nostra educació de la mirada: el descrèdit del passat, el dèficit d’una educació visual, la 
revolució tecnològica (que prima l’instantani en detriment de la reflexió), Internet 
substituint la informació per coneixement, un simulacre de democràcia que prima el 
factor econòmic i social i redueix l’art a luxe i no a cultura o el món audiovisual i la 
publicitat plena d’imatges efímeres són, per a aquest antiquari, articulista i crític d’art, 
algunes de les causes de l’agonia del col·leccionisme i, ja se sap, que per a ser 
col·leccionista s’ha d’haver educat primer la mirada i afinar-la amb les cinc condicions 
que el professor Argullol indicava més amunt. 
 
 I, ¿no estarà relacionat això, aquest estat de carència volguda o no detectada, amb una 
progressiva pèrdua d’interès pel que fa al que havien estat les grans preguntes de l’ésser 
humà des de l’Atenes clàssica? El professor Argullol rebla el clau, indicant que 
probablement aquesta pèrdua d’interès sigui certa iii  i que potser, en aquest sentit, 
estaríem entrant en una nova era idolàtrica, en la què el món del logos, de la paraula i de 
la mirada, estaria buit, l’hauríem buidat. O potser no, potser només estaríem en una 
situació d’impasse en la què en un moment determinat serem capaços de moure un peu i 
acte seguit posarem una poteta fora de la campana de l’encís i després hi posarem potser 
l’altra i finalment aconseguirem mirar aquesta campana des de fora. Però mentre no es 
faci, hi ha aquesta espècie d’entotsolament amnèsic. 
 
En opinió del professor Argullol, i hi coincideixo completament, vivim en una mena de 
vertigen immobilitzador, estem situats en una mena d’huracà, que de fet ens fa 
incapaços de posar-nos a en el seu ull, on hi ha la calma suficient per a veure la 
complexitat i la bellesa del món que ens envolta. 
 
I tot i que més endavant entrarem en el tema de qui ha de participar en aquesta educació 
de la mirada, cal deixar clar d’entrada, encara que només sigui com a simple descripció 
de la situació actual, que l’error de la pedagogia de l’art és que confon ensenyar museus 
amb ensenyar art. Es porta els nens a veure exposicions, però no s’ensenya a mirar. De 
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la mateixa manera que hi ha un handicap brutal de lectura, també hi ha un handicap 
respecte de saber mirar. Ja ho hem dit abans, i no ens hi estendrem més. 
 
A més, ens confrontem a una altra situació complexa: l’emergència i vigor de 
l’antiintel·lectualisme. En un article publicat al The New York Timesiv, titulat “Teachers, 
We Need You” (‘Professors, us necessitem!), Nicholas Kristof recordava l’ús comú de 
l’expressió “That’s academic” (‘Això és acadèmic’) per a desqualificar l’aportació d’un 
adversari, posant, a més, l’exemple de la seva utilització per part del conservador Rick 
Santorum per a criticar els discursos del President Obama. Que quelcom sigui ‘massa 
acadèmic’, o senzillament ‘massa intel·lectual’ és una pedra de toc comuna a la nostra 
societat. L’antiintel·lectualisme és una de les formes més tosques del populisme, però 
sembla que proporciona (i a les proves electorals em remeto, per exemple) rèdits fàcils i 
ràpids en una societat delerosa per un consum immediat de les coses, que la complexitat 
intel·lectual quasi mai no atorga. 
 
Un dels problemes que tenim és que la universitat avui en dia s’ha convertit –per 
inseguretat, covardia o oportunisme- en còmplice passiva de l’actitud intel·lectual que 
hauria de combatre o ajudar a combatre. En lloc de respondre al desafiament arrogant de 
la ignorància tot oferint a la llum pública propostes creatives, la universitat ha tendit a 
tancar-se entre els seus propis murs. 
 
Si la complexitat no és apreciada de cara a educar la mirada, tampoc no ho són gaire 
més les altres característiques que abans s’han enunciat. 
 
Fa temps que dura una croada persistent contra l’exercici de la memòria, com si fos un 
valor obsolet que hem de desterrar de les nostres vides, perquè per això ja hi ha tota 
mena d’estris i programes que la poden substituir amb avantatge. No deixa de ser 
paradoxal aquesta aproximació amb el fet que un dels tsunamis socials que està arribant 
és l’efecte devastador (personal, familiar, econòmic, social i cultural) que les malalties 
neuro-degeneratives estan causant en les nostres societats. Aquestes malalties es 
caracteritzen, entre altres fenòmens, per la pèrdua de capacitats cognitives. Unes 
capacitats cognitives que ens poden acompanyar més temps si exercitem la memòria i 
les relacions socials. La memòria no és només emmagatzemar dades, també vol dir 
retenir moments, coneixements i vivències. I educar la mirada va també de moments, 
coneixements i vivències. 
 
A part de la complexitat i de la memòria, havíem mencionat abans com a 
característiques d’una mirada il·lustrada la necessitat de comptar amb la lentitud, la 
llibertat i la soledat. Doncs bé, no sembla que siguin bons temps per a cap d’elles. 
 
En uns individus i un món dominat pel vertigen, tot i que aquest sigui com hem 
constatat sovint immobilitzador, sembla que la lentitud només pot jugar un paper discret 
o secundari, i, en canvi, per a educar la mirada cal temps, cal anar-hi i tornar-hi, cal 
recórrer lentament amb els ulls ben oberts l’obra d’art i cal anar captant fins els més 
petits detalls d’una tècnica, d’un moviment o d’un artista, per tal de ser capaços 
d’identificar-los i de situar-los. Si la mirada és ràpida i superficial, i només s’ha vist la 
peça una vegada, potser la tindrem en un àlbum o en un arxiu, però ni l’haurem captat ni 
ens haurà captat. Recomanar avui lentitud potser és predicar en el desert (i sense mòbil), 
però és la única manera en què podrem captar, assimilar, comparar, discernir i estimar 
l’art i els autors plàstics. 
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I també ens calen llibertat i soledat. Llibertat per a fer allò que fem, per escollir allò que 
volem mirar, perquè no es pot mirar bé, no es pot educar la mirada des de la imposició, 
des de l’obligatorietat o des del control. Educar la mirada, que és un dels aspectes 
necessaris per a educar-nos integralment, vol dir que cal sentir-nos lliures de fer-ho 
quan vulguem i en el lloc i amb els objectius que vulguem. ¿Vol dir això que aquesta 
llibertat ha de ser pura espontaneïtat i que no cal mètode ni objectius? No, ben al 
contrari. Un cop establert allò que volem conèixer, ho hem de fer amb mètode, amb 
perseverança, amb creativitat i amb entusiasme. Res no es pot fer, de manera consistent, 
des de l’ensopiment o des de l’anarquia improductiva. Cal llibertat, seriositat, gaudi, 
equilibri i constància. És clar que dit així no sembla fàcil...tot i que ho pugui ser a la 
pràctica. 
 
També ens calen instants de soledat. Cadascú s’ha de confrontar individualment amb 
l’obra d’art. Per això es necessiten unes condicions ambientals que ho propiciïn. La 
soledat implica condicions d’aïllament, de tranquil·litat, d’assossec, que permetin el 
gaudi complet de la contemplació i l’estudi d’una obra d’art. El xivarri, els sorolls, els 
ramats més o menys orientats a cop de banderola, no acostumen a ser bones companyies 
de cara al gaudi d’una peça. No cal estar físicament sol, però en aquest cas sí que és cert 
que més val estar sol que mal acompanyat. I, de tota manera, des de la contemplació, 
estudi i gaudi, ja hi haurà temps de comentar-ho amb altres companys o amics en 
ambients aptes per a la conversa i l’intercanvi. Tot i que avui en dia, i és un veritable 
problema per a l’equilibri personal, el soroll s’imposa massa sovint, i hi ha força gent 
que sembla que no sapigui viure sense. 
 
En definitiva, ens mancarà per educar la mirada fer un doble viatge, interior i exterior, 
que el professor Argullol presenta magistralment en un article titulat “El doble viatge de 
l’ull”v: 
 
“Sens dubte el moment culminant d’una visita a la Galeria Tretiakov de Moscou és la 
contemplació de la ‘Trinitat’ d’Andrei Rubliov. No sabem gaire coses del pintor 
d’icones del començament del segle XV Andrei Rubliov, però el que sabem ha arribat 
amb contundència a la sensibilitat contemporània gràcies a l’extraordinària pel·lícula 
que li va dedicar Andrei Tarkovski. Encara que no en sabéssim res, la impressió seria, 
segurament, la mateixa perquè la ‘Trinitat’ de Rubliov té un poder únic sobre 
l’espectador: el fa més bo, o, almenys, li dóna un instant de conciliació. Em refereixo, 
es clar, a l’espectador que és capaç de mirar –i no únicament consumir- una obra 
d’art. Aquest espectador còmplice es deixarà portar pel moviment circular de la pintura 
i potser també es deixarà engolir pel vòrtex espiritual que proposa. L’ull viatja cap a 
l’interior. 
 
Paradoxalment, a l’altre extrem d’Europa, a Florència, i en els mateixos anys, 
Masaccio també pinta una Trinitat a Santa Maria Novella. És com la de Rubliov, una 
obra mestra, però la direcció elegida és la contrària. Masaccio, recorrent 
magistralment a la tècnica de la perspectiva, crea una finestra al món, un espai teatral 
on es representa el drama humà. Les figures són naturalistes, extretes de la vida 
quotidiana. El misteri espiritual queda incorporat a la trajectòria de la vida. L’ull 
viatja a l’exterior. 
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Masaccio representa la forma de mirar que s’imposarà en la pintura europea fins que 
l’abstraccionisme modern torni a reclamar el viatge cap a l’interior. Andrei Rubliov 
comporta una forma de mirar que la teatralitat occidental gairebé havia abolit. No 
obstant això, no veig com antagòniques les dues mirades. El viatge de l’ull ha de ser 
doble, ja que acció i contemplació són les dues cares d’una mateixa experiència vital”. 
 
Contemplem-les ara en la seva complexitat, i memoritzem lentament, lliurement i sols 
aquestes dues ‘Trinitats’. Fem el viatge de la mirada, cap a l’interior i cap a l’exterior: 
 

 
 
“Trinitat” (Jesús de Nazaret, home i àngel) , Andrei Rubliov, quadre i icona, tempera, 
segle XV, c. 1422-1428 
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“Trinitat” (Sagrada Trinitat amb la Verge, Sant Joan i donants”, fresc, Església de 
Santa Maria Novella, Florència, c. 1425-1428 
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3.   ¿QUÈ ÉS L’OBJECTE DE LA NOSTRA MIRADA? 
 
 
Aquest text es centra en estudiar cóm educar la mirada per tal de captar la bellesa que 
una obra d’art ens pot transmetre. Per tant, hem de definir primer quin és l’objectiu 
d’aquesta educació de la mirada: ¿què hem de considerar com art? 
 
Avui en dia sembla establert que no existeix una definició precisa sobre què s’entén per 
art, i això és així des de finals del segle XIX quan els cànons van ser posats en 
discussió. En el món antic, el món dels grecs, a l’art l’anomenaven ‘techne’, de manera 
que feien servir la mateixa paraula per a denominar la ‘tècnica’ i ‘l’art’. D’això pot 
deduir-se que d’alguna manera l’art era tots els oficis. Però a partir del Renaixement 
l’art es va anar centrant en determinades activitats com ara la literatura, les arts visuals, 
la música, l’arquitectura, etc. I, per tant, és a partir d’aquest moment fundador que 
podem establir què significa l’art: l’art és la recerca de la bellesa o d’una determinada 
qualitat estètica. Avui en dia, però, poden trobar-se tantes definicions d’art com 
interlocutors hom pugui tenir... 
 
Per tant, potser el lector jutjarà interessant que doni una definició d’allò que per a mi 
significa l’art. Al meu entendre, l’art és tot allò que està lligat a un llenguatge universal, 
però també allò que, d’alguna manera està lligat a la captació dels signes de cada època, 
sempre que siguin capaços de transcendir-la i de portar-nos cap a l’anàlisi i la 
confrontació amb els grans interrogants de la condició humana.  
 
És a dir, podríem establir que, d’alguna manera, l’art té dos plans que es combinen i es 
juxtaposen: un pla circular que va repetint sempre les mateixes preguntes relacionades 
amb la condició humana (què, perquè, cóm i quan estem aquí) i un altre pla lligat a les 
qüestions de cada època en el que poden donar-se determinades respostes en funció dels 
llenguatges, de les modes, de les sensibilitats i dels neguits del moment.  
 
Auguste Rodin afirmava, i ho comparteixo, que l’art és la missió més sublim de l’ésser 
humà, ja que és l’exercici del pensament que busca comprendre el món i fer-lo 
comprendre. L’art, doncs, ha d’inspirar una trobada, un ressorgiment, i també ens ha 
d’incitar a descobrir i a admetre noves manifestacions; perquè és una eina al servei del 
xoc estètic, del xoc ètic i, també, del xoc espiritual. En aquest sentit, considero que l’art 
implica un treball constant per tal d’elaborar una construcció intel·lectual i estètica 
capaç de produir moments d’íntima satisfacció, d’estímul i de goig. 
 
És també en aquesta línia que entenc que l’art ha de tractar d’expressar totes les 
passions humanes, ja siguin positives, negatives, virtuoses o visionàries…perquè totes 
les passions són un producte genuïnament humà, consubstancialment humà.  
 
I tot això, com ja hem dit abans, ve de lluny. Quan Aristòtilvi va voler definir la cultura 
grega ja va fer una síntesi respecte de què és l’art, i deia que l’art ens pot portar vers els 
abismes més profunds de la condició humana i de l’existència i, al mateix temps, a 
través del mateix xoc que provoca el viatge artístic, a la catarsi, la teràpia i la curació. 
Entenent aquest guariment més en un sentit intel·lectual, afectiu i moral que no pas en 
un sentit purament físic. 
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Llavors, arribats a aquest punt, potser seria legítim plantejar-nos quina és la utilitat de 
l’art. I també trobaríem tantes respostes com interlocutors. 
 
Per a mi, és evident que l’art té una utilitat, perquè sinó, no hauria estat present en la 
història de l’evolució humana des dels seus orígens. De fet, l’art per si sol representa 
molts valors: l’expressió i la capacitat de fer-ho, la crítica, la bellesa, la creativitat, 
l’educació, la identitat,...És per això que l’artista es mostra mitjançant la seva obra i 
busca produir l’emoció estètica (la seva i la de les persones que s’hi puguin confrontar). 
Però és que, a més, a través de l’art, el creador pot generar sentiments i fer pensar sobre 
una diversitat de valors als qui contemplin la seva obra. Per això, les temàtiques de les 
obres d’art són il·limitades, de la mateixa manera que ho són les reaccions que les obres 
poden generar. 
 
En aquesta mateixa línia, si contemplem l’art com a element de teràpia, aquest pot 
esdevenir una eina interessant per tal de fer augmentar la nostra resiliència i la nostra 
autoestima i per a superar estancaments emocionals, cognitius o de cohesió social. I, en 
determinades circumstàncies, pot contribuir a accelerar determinats canvis socials. 
 
Totes aquestes funcions de la creació artística es queden, sovint, en un segon pla perquè 
quan hom contempla una obra d’art acostumen a imposar-se, de forma preponderant, els 
nostres gustos personals. Massa sovint el debat es centra en un m’agrada/no m’agrada o 
en un bonica/lletja, esquemàtic i carn de xarxes socials. ¿La gràcia d’una obra d’art 
consisteix en ocultar un missatge no explícit o la seva desgràcia rau en quedar-se per 
sempre més incompresa pel gran públic? Arribats a aquest punt, sembla forçat constatar 
que la cultura artística del país, allò que s’adquireix educant la mirada o els altres 
sentits, és molt baixa. Cosa que provoca una distorsió respecte del nostre potencial 
creatiu-artístic, que, com a societat, resulta ser més elevat. Per això resulta tant urgent 
tornar a revaloritzar la pedagogia artística, no només des de la teoria, sinó bàsicament 
des de la pràctica, i fer-ho ensenyant una cosa, tan senzilla i tan complexa alhora, com 
és aprendre a mirar. Mirar l’art que tenim i podem gaudir tant en els murs dels museus i 
galeries d’art escampades per bona part del territori, com l’art present en tallers, 
façanes, places o parets de les nostres viles i pobles. 
 
Sobre qui pot ajudar a aquesta educació de la mirada, sobre qui pot encapçalar i ser 
responsable d’aquesta pedagogia artística ens hi referirem en el proper capítol d’aquest 
text. 
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4.   ¿QUI EDUCA LA MIRADA? 

 
Educar la mirada, com ja s’ha escrit abans en aquest mateix text, és una feina basada en 
la complexitat, en l’exercici de la memòria, que s’ha d’anar fent lentament, basada en la 
llibertat de cadascú i que és millor exercir en soledat. 
 
Que el gaudi, el descobriment, la interpel·lació, o la joia sigui millor fer-les en soledat 
en la contemplació de l’obra d’art, per tal com es diu en llengua francesa, 
“s’apprivoiser” de la peça, no vol dir que no sigui recomanable que l’aprenentatge no es 
faci ben acompanyat. L’acompanyant, deixant el marge de descoberta i d’auto-
descoberta necessaris a l’aprenent, l’hi ha d’anar indicant possibilitats, dreceres, punts 
de fixament, pàgines d’història i pàgines viscudes, per tal d’anar construint l’educació 
de la mirada a què tots aspirem. 
 
Diverses són les institucions i persones que poden estar involucrades en la facilitació 
d’aquest aprenentatge. Podríem esmentar el món de l’escola, el món universitari, els 
museus, les galeries, els crítics, les famílies i els artistes, entre altres, però en qualsevol 
cas la tasca i esforç personals hi han d’ocupar un lloc de primer rang. Desglossem ara 
detingudament cadascun d’aquests facilitadors de l’educació de la mirada. 
 
Potser hem de començar per constatarvii que de tots els àmbits de coneixement en què es 
desplega l’acció educativa, no en trobem cap on es contempli educar la mirada. I, en 
canvi, no hi ha res més valuós que l’acció del professor que ajuda a mirar. No hi ha res 
de més valuós que aquell professor que converteix cada alumne en un punt de vista 
diferent en l’apassionant aventura pedagògica de començar l’intercanvi de missatges 
educatius des de la multi-humanitat de l’aula i no des de la uniformitat del professor.  
 
De fet, no es pot ensenyar a mirar, mirant cap a un altre costat. La coherència i la 
congruència es donen la mà en el camí de la correcta mirada tant cap a l’exterior com 
cap al món propi de cadascú. Els alumnes no estan clavats en la història, sinó que són 
biografia en estat pur, són vida que s’escriu mentre es viu. Els alumnes són un futur que 
no s’improvisa ni s’endevina, sinó que es prepara des de la vivència creativa i oberta del 
present. Per això, qualsevol pràctica educativa no necessita autocomplaença, sinó que 
precisa innovació permanent des de mirades diferents. 
 
Resulta trist constatar-ho, però a les nostres escoles i als nostres instituts potser 
s’ensenya història de l’art, però no s’educa la mirada, no s’educa la sensibilitat. Tot i 
que, de tant en tant, hi ha reclams informatius i/o publicitaris que indiquen que la 
intenció d’un curs (com el “De la fotografia analògica a la digital” de l’Escola 
Massana) és educar l’ull, educar la mirada fotogràfica, que vol dir mirar, observar, 
pensar i fotografiar. Hi ha avenços i hi ha esperança. 
 
Però, ¿és millor la situació a la Universitat? Si fem cas a Artur Ramonviii, no gaire. Ell 
mateix indica que “la història de l’art és avui un simple joc de fotografies, 
d’aproximacions, i pocs historiadors es preocupen per veure l’obra real, conèixer-la en 
directe, tocar-la [...] A les nostres universitats, el discurs s’ha allunyat tant de l’obra 
que s’estudia una història de l’art sense obres d’art. Per això, els estudiants acaben 
centrant els seus interessos en el context...”. Fi de la cita. 
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I si els alumnes presenten interessos esbiaixats, perquè són conduits a centrar-se en 
aproximacions equivocades, la situació del professorat no és gaire millor. Com escriu 
Nicholas Kristof en un article que ja hem esmentat, “aquest entotsolament de la 
universitat, si mereix crítiques creixents en l’àmbit de les ciències, és directament 
desastrós en el de les humanitats, doncs eradica la figura creativa i intel·lectualment 
oberta tot imposant un perfil del professor sotmès a les servituds d’un petit món que es 
presenta com ‘especialitzat’ però que, en realitat, és purament endogàmic. El pitjor és 
que aquest petit món, que gallardeja de rigor acadèmic, es fa implícitament còmplice de 
l’antiintel·lectualisme populista, en refugiar-se en un llenguatge obscurantista i críptic. 
Es podria confeccionar una autèntica antologia del disbarat si ajuntéssim les 
exigències burocràtiques que, avui en dia, regeixen la vida universitària. Entendre les 
normes del microcosmos requereix tantes hores d’estudi que quasi no queda temps per 
estudiar tota la resta. Comprendre cóm fer el paper servilment correcte obliga, 
generalment, a renunciar a qualsevol grau de creativitat i a qualsevol risc”. Fi de la 
cita. 
 
Imagini’s, amable lector, que si aquesta és la situació que, segons Nicholas Kristof, 
correspon a les universitats americanes, que no déu de ser allò que passa a les nostres 
universitats... 
 
 

 

 

Un altre agent que ha de ser útil, que cal que sigui útil per educar la mirada, són els 
museus i les galeries d’art. 
 
Els museus són els dipositaris de la memòria artística, i ja hem escrit abans que sense 
memòria no hi pot haver educació de la mirada, perquè si oblidem no relacionem. Als 
museus hi ha d’haver una correspondència entre les obres –que són l’objecte passiu- i 
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els visitants –que som l’objecte actiu -, però justament actiu representa exercir una acció 
positiva d’interès per quelcom, i en el cas dels museus això ha de significar tenir temps i 
unes condicions de calma i d’amor per la complexitat que no sempre es donen. 
 
L’excés de soroll a les sales; la fressa dels grups i dels clics de les càmeres 
fotogràfiques, dels telèfons mòbils o d’altres enginys capaços de captar imatges; els 
arremolinaments al voltant de guies més o menys il·lustrats; el soroll de les àudio-guies 
que, a vegades, semblen dissenyats o que són utilitzats com arma contra els timpans de 
qui els escolta o de les persones al seu voltant; el mateix ús de les àudio-guies que 
dirigeixen la visita i que evadeixen al visitant de la seva responsabilitat de mirar 
lliurement les peces i de construir el seu propi itinerari, etc., conformen un escenari amb 
massa tensions cóm per a poder gaudir d’una visita. 
 
Vivim en una societat immersa en el soroll en què, sovint, malgrat les grans 
declaracions, sembla que a molts els hi agrada estar-hi immers. I el soroll és un enemic 
letal de la tranquil·litat, de l’assossec i del temps que necessita la contemplació de 
l’obra d’art. Però és difícil lluitar, o evadir-se, del soroll ambient. 
 
Com és també un enemic de l’educació de la mirada la pressa. Quan als programes 
d’algun tour-operador hom llegeix que es programa una visita al Louvre d’una hora 
(Gioconda, Victòria de Samotràcia i Venus de Milo incloses), hom es demana quin 
profit es pot treure d’això, a part de les selfies, de l’àlbum virtual o físic de fotos i de 
mostrar la geolocalització a les xarxes socials... Però també és cert que hi ha molta gent 
que només podrà tenir aquesta possibilitat de conèixer aquestes obres i, per tant, potser 
no ho hauríem de demonitzar tant. En tota acció humana, com en tot procés de 
guariment, cal sempre establir un balanç entre el possible risc i el potencial benefici. Per 
això davant el fenomen d’aquest turisme cultural accelerat també hem de ser capaços 
d’establir un balanç risc-benefici, tot i que, instintivament, tendeixo a pensar que hi ha 
més risc que benefici en aquestes visites a museus a pas de marxa... 
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Voldria, però, arribats a aquest punt trencar una llança a favor de molts i molts museus, 
perifèrics o ben centrals, on, fora dels camins sorollosos i vertiginosos de les visites de 
grups nombrosos, hom pot gaudir de l’exercici seré de la contemplació i de l’educació 
de la mirada. I també vull reivindicar tants i tants museus, on el personal fa un esforç 
important d’ acollida i de facilitació d’unes condicions que fan plaent la visita. Com 
planyo també el personal de museus, com el Louvre, que quan hi parles et diuen que 
han vist de tot...i de tot vol dir literalment de tot... 
 
Una situació ben diferent és la de les galeries. Normalment hom pot contemplar les 
obres tot sol, tal és el grau d’al·lèrgia que han desenvolupat els nostres conciutadans a 
l’hora d’entrar-hi. A vegades quasi sap greu trepitjar el terra per por d’embrutar-lo, però 
cal endinsar-se en aquests oasis de pau on el silenci, la pulcritud, la manca d’urgències i 
l’exercici de la memòria es poden donar la mà. 
 
Les galeries també tenen el seu paper en aquesta empresa d’educar la mirada, un paper 
que juguen amb més o menys convicció, però que, en general, juguen amb una gran 
eficàcia. Les galeries poden ser llocs de memòria o llocs d’avantguarda, però en 
qualsevol cas poden jugar, i juguen, un paper significatiu en el tipus d’educació que ens 
ocupa. 
 
Perquè és ben cert, tal com manifesta Michael Dunevix, propietari de la galeria que porta 
el seu nom a Torroella de Montgrí, en un article recent, que “sense exposicions en 
museus o galeries, l’artista no té l’oportunitat de mostrar la seva obra. I sense veure-la 
en el seu conjunt costa més entendre-la i valorar-la”. Per ell, les galeries i sales 
d’exposicions han d’incentivar l’ interès per l’art. És una noble missió que ha de ser 
sostinguda pels ciutadans i per l’existència d’un mercat de l’art que possibiliti la seva 
supervivència, la seva i la dels artistes que representen. 
 
Una altra opinió a tenir en compte és la de Ralph Bernabei, galerista nord-americà i co-
propietari de la Galeria Horizon de Colera, quan afirma en aquest mateix article, que “la 
galeria és una passió que hem de mantenir perquè, si només ho fa per diners, 
malament. No pots mesurar l’èxit d’una galeria només per les vendes, no són només 
una boutique. Han d’ajudar a educar l’ull dels visitants”. 
 
I en això coincideixen també Michael Dunev i Eudald Camps (crític d’art gironí), 
coincideixen en què “avui la gent consumeix milers d’imatges cada dia i educar els 
visitants vol temps. Algunes galeries que tenen criteri també tenen la funció d’ajudar a 
legitimar els artistes”. Tenen, doncs, molta feina, però bona feina, si la volen fer a fons. 
 
I si parlem de museus i galeries d’art, òbviament, ens hem de referir també als artistes 
com a possibles prescriptors en aquesta noble tasca d’educar la mirada. Perquè tinc la 
convicció que els artistes han d’educar la mirada (la seva) i han d’ajudar a educar la 
mirada de les persones que puguin contemplar la seva obra. Com diu l’artista Juan 
Olivaresx, “Jo necessite la realitat per a crear. La meua pintura naix dels estímuls 
quotidians: una llum de neó que parpelleja, un pas de vianants, una lona verda d’una 
bastida, el pas fulgurant d’un cotxe...Tot deixa rastre, tot deixa una impressió visual. 
Cal educar l’ull i tindre’l molt despert”. 
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Tenir sempre l’ull despert, afinar-lo, avesar-lo a observar...i això ho hem de fer tots els 
implicats en els processos de creació, de transmissió i de recepció artístiques. És feina 
dels artistes, però és feina dels espectadors i feina també, per exemple, dels crítics d’art. 
 
Com indica Raquel Fernández Rouraxi, a propòsit de la idea d’art nord-americà en 
temps de la Guerra Freda, els crítics Harold Rosenberg i Clement Greenberg 
corresponien a maneres de pensar diferents, tot i que en realitat tenien un punt 
d’arribada compartit: allò que es va acabar forjant com expressionisme abstracte. 
 
Els dos crítics compartien determinades idees sobre el procés creatiu: l’essència de 
cadascun dels quadres; la psicologia que expressa cadascun dels artistes; la singularitat 
de cada obra; la necessitat d’una educació artística per tal de poder gaudir del nou art; i, 
l’autonomia sobre el nou concepte d’escola que estava re-definint l’expressionisme 
abstracte. 
 
Els crítics, doncs, si més no aquests crítics, volien difondre una educació per donar a 
entendre el nou art, i sinó hagués estat així, tal com ja havia advertit abans José Ortega y 
Gasset, la societat es veuria abocada a la divisió entre aquells que entenien l’art i els que 
no. Deia Ortega y Gasset que “no es tracta què a la majoria del públic no li agradi 
l’obra jove i a la minoria sí. El que succeeix és que la majoria, la massa, no l’entén”. 
Segons ells (Ortega y Gasset, Rosenberg i Greenberg), al fi i al cap, l’encarregada 
d’educar l’ull de l’espectador per entendre aquell nou art era la crítica. 
 
I la pregunta subsegüent es presenta espontàniament: ¿era la crítica i continua sent la 
crítica l’encarregada d’educar l’ull de l’espectador per entendre el nou art? Em temo 
que avui en dia hi ha més periodisme cultural (i, per tant, periodisme artístic) que no pas 
crítica d’art en estat pur. El paper de molts crítics juntament, i en connivència, amb 
grans galeristes, artistes estrella (que acaben, alguns cops, estrellats), grups financers i 
potents altaveus mediàtics ha consistit en crear autèntics xarampions de fama i diners 
que no tenen, o tenen poc a veure, amb la qualitat d’un artista i de la seva obra d’art. I 
això ha comportat que el paper dels crítics d’art en la confecció d’un cànon creïble i en 
el món del mercat de l’art s’hagi convertit, paulatinament, en menys rellevant. 
 
Tenint en compte la marginalitat creixent dels mitjans escrits, l’auge de la immediatesa 
de tot allò lligat a la imatge i l’estat febril permanent de les xarxes socials, em temo que 
les millors hores de la crítica d’art ja han passat. Tot i que cal reconèixer sense embuts 
la gran aportació que molts crítics d’art han fet a l’educació de la mirada de moltes 
generacions. 
 
En aquest ràpid repàs sobre qui pot educar la mirada ens topem ara amb una cèl·lula 
bàsica de la nostra organització social: les famílies. Molts pares i/o mares han 
acompanyat a visitar museus i galeries als seus fills i als amics dels seus fills. No 
sempre ha estat una visita plaent ni per als nens ni per als seus progenitors ni per a la 
gent que intenta visitar amb calma una determinada sala d’un museu o una exposició en 
un museu o en una galeria d’art. Però, en molts casos, aquesta iniciació des de la 
infància ha estat el germen imprescindible per a que, després de parèntesis temporals 
més o menys prolongats, els nens -esdevinguts joves o adults- manifestin un interès per 
l’art. 
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En altres casos, els pares han optat per fer una mena de concurs entre els fills consistent 
en, després de presentar i explicar les obres, realitzar proves de retentiva, amb els 
premis que es puguin escaure en cada cas. Aquesta activitat que es realitzava els 
diumenges a la tarda, en molts casos, ha anat caient paulatinament en desús. 
 
De tota manera, si no hi ha una iniciació i un seguiment per part de les famílies de 
l’aprenentatge i sensibilització que poden fer altres agents en aquest procés (el sistema 
educatiu, la freqüentació de museus i galeries d’art o els propis artistes) és més difícil 
que els nens i joves s’endinsin en el camí llarg i permanent d’educar la mirada. 
 
Però es faci el que es faci, i ho faci qui ho faci, tot acabarà en un treball i en una 
implicació personal, que no pot tenir de cap manera cap substitut satisfactori. 
 
Tal i com hem tingut ja ocasió de referir en aquest text, l’expulsió de la cultura –o d’una 
determinada cultura: la de la paraula, la de la mirada i la de la interrogació- és un procés 
col·lectiu que afecta a tots els àmbits, des dels mitjans de comunicació fins a les 
universitats. No obstant, en cap d’ells no és tan determinant com en el que es produeix 
en nosaltres mateixos com a ciutadans, ja que hem deixat de relacionar la nostra llibertat 
amb la recerca de la veritat, el bé i la bellesa, que va caracteritzar la llibertat humanista i 
il·lustrada. La utilitat, l’aparença i la possessió semblen, avui en dia, valors més sòlids 
en una suposada conquesta de la felicitat.  
 
Potser és que ens fa por la llibertat, i en aquesta línia potser podríem convenir que els 
informes PISA sobre l’estat de l’educació vindrien a corroborar-ho. La nostra societat, i 
els individus que la composem, està definida per una por històrica, una por secular. En 
aquests informes, els nostres estudiants no surten massa ben parats en general, però on 
es detecten greus mancances és en lectura i en matemàtiques. En ambdós casos, tant 
llegir i comprendre com avançar en la resolució d’un problema matemàtic, s’exigeix 
l’exercici de la llibertat individual. No es pot resoldre el sentit d’una lectura o d’un 
problema matemàtic a través del gregarisme, sinó que s’ha de decidir individualment, i 
és aquí on es concentren els problemes. En la nostra societat, malauradament, continua 
havent-hi molts problemes per a ser autènticament lliure en el terreny individual.  
 
I aquesta por a ser autènticament lliures, que detectem en la lectura i en les 
matemàtiques, la podem aplicar també a l’exercici lliure de la mirada, a un exercici 
sense crosses ni senyals. Potser són els problemes inherents a la condició d’haver passat 
de ser súbdits a clients, sense haver estat mai ciutadans...Potser és que estem immersos 
en una espècie de fast food intel·lectual, protegit per capes d’exuberància tecnològica, 
que fan que hàgim abandonat el conreu de les ambicions transcendents de l’ésser humà 
o, simplement, que hàgim abandonat plantejar-nos aquestes qüestions...Potser 
necessitem commoure’ns davant la vehemència o el dolor contingut en una expressió 
que reclamen la necessitat d’una mirada inquieta que tregui el vel d’allò que l’obra d’art 
amaga...Potser cal que l’art i la filosofia coincideixin en la interrogació del 
misteri...Potser, potser... 
 
Potser, com a individus i com a societat, ens convé perdre tantes pors, i començar a 
educar la mirada lliurement, tranquil·lament, lentament i sols, tot sabent que haurem de 
treballar des de la complexitat i des de la perplexitat, tot conreant la memòria. 
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Però no hi haurà xarxa i de tota manera ho haurem de fer...si volem ser individus, i 
societats, lliures i il·lustrades. Sinó, continuarà la baixada cap a la simplicitat, el córrer 
per córrer, l’atrafegar-se, el gregarisme, la insignificança...un estat de rescalfament 
personal i col·lectiu que ens conduirà a no plantejar-nos les grans qüestions perquè, com 
veiem en tants ordres de la vida i de les organitzacions, allò que és suposadament urgent 
no permet mirar ni estudiar allò que és important. 
 
Educar la mirada vol dir esforç, continuïtat, implicació personal, estudi, afinar la 
sensibilitat...potser paraules que costa dur a la pràctica amb fermesa sostinguda, però 
imprescindibles per a bastir societats equilibrades que tinguin apetència pel progrés; pel 
progrés humà, intel·lectual i espiritual. 
 
 
 
 

 
 

Jan Vermeer, “Lectora amb la finestra oberta”, oli, 1658 
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5.   A LA RECERCA DE LA BELLESA 
 
 
Fins ara, hem intentat establir què significa educar la mirada, què hem de considerar art 
per tal d’ajustar la nostra mirada i qui ens pot ajudar (a part de nosaltres mateixos) en el 
camí llarg i sostingut per educar la mirada. En aquest nou capítol voldríem interrogar-
nos sobre l’objecte d’educar la mirada. ¿Quin és l’objectiu d’educar la mirada? Al meu 
entendre, no pot ser altre que avançar en la recerca de la bellesa. 
 
Ens hem referit ja en un altre punt d’aquest text a la importància de sentir-se lliure en 
aquest procés d’educació. Si hi ha una cosa que cal que estimem és la llibertat, però 
aquesta llibertat si no va dirigida a la recerca d’una veritat, d’una bellesa i d’un objectiu, 
sovint de caràcter espiritual, es pot convertir en una força cega que pot ser aprofitada de 
forma molt oportunista (i d’exemples en múltiples direccions, malauradament, no ens en 
manquen). Si hom defensa la llibertat per la llibertat, però no com a motor de recerca 
d’un objectiu elevat, pot caure, i cau, en el populisme i, sovint, en la demagògia més 
primària, perquè només es batalla per la pròpia zona de confort. 
 
És per això que considero que cal implicar-se en aquesta recerca de la bellesa, sabent 
que la bellesa suposa una trobadaxii, un descobriment, una recerca. Perquè, malgrat que 
sempre està davant dels nostres ulls, sovint passa desapercebuda. Els éssers humans ens 
acostumem a les coses, establim la nostra zona de confort i les nostres rutines, i això fa 
que, a vegades, oblidem o no captem els matisos de la vida i la presència de la bellesa. 
 
Aquest oblit o dificultat de captació ens dificulta apropiar-nos de la bellesa que ens 
envolta. Una situació que pot mantenir-se anys i panys fins que quelcom, un fet o una 
situació inesperada però il·luminadora, ens atura i som llavors capaços “d’obrir els 
ulls”. Aleshores es produeix una espècie de xoc que fa que s’il·lumini allò (la bellesa, el 
xoc estètic) que sempre ens ha estat esperant. El miracle de la vida (que mai no hauria 
de deixar de sorprendre’ns) hauria d’engendrar en nosaltres mateixos  instants de bellesa 
que arribin a desencadenar canvis en profunditat o que ens proporcionin, simplement 
però nogensmenys, moments de goig, d’interpel·lació o de dubte. De goig, 
d’interpel·lació o de dubte creatius. 
 
Pel que fa a nosaltres mateixos, donats els nostres límits i capacitats, em sembla que 
més que trobar la bellesa, ens trobem amb la bellesa. Ens hi trobem o entropessem, que 
tot pot succeir...El tema és que ens hi veiem reflectits, ens hi trobem inserits o ens hi 
sentim vius. És com si la bellesa fos un grau de percepció que assolim, que el fem 
nostre i que reflectim en tot allò que desenvolupem. 
 
Arribats a aquest punt, podem convenir que l’art no és res més, o no hauria de ser res 
més, que la materialització d’aquest encontre amb la bellesa. L’art, entès així, és la 
codificació d’un fet que no ens deixa indiferents, que no ens pot deixar indiferents. L’art 
pot ser considerat com l’expressió de la necessitat de fer visible el nostre amor a la vida, 
és la responsabilitat de compartir allò que som capaços de fer i de creure. De fer amb 
amor, entusiasme i perseverança. De creure des de la intimitat de les nostres pròpies 
conviccions. 
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Sandro Botticelli, “El naixement de Venus”, oli, 1485 
 
 
 

 

Sandro Botticelli, “La Primavera”, c. 1477-1482  



EDUCAR	  LA	  MIRADA	  –	  Col·lecció	  Gelonch	  Viladegut	   Pàgina	  23	  
	  

 

 
6.   EPÍLEG 

 
 
Em sembla que al llarg d’aquest text ha quedat ben establert que es pot educar la 
mirada, que l’hem d’educar, i que el nostre judici i sensibilitat és capaç d’apreciar 
l’entorn des dels paràmetres de la bellesa. Perquè la mirada sempre busca la bellesa, tant 
si esperem a la cua d’un supermercat com si restem embadalits al mig de la Piazza San 
Marco a Venècia. I aquesta recerca de la bellesa no és superficial, la fem perquè és pura 
qüestió de supervivència.  
 
La mirada no deixa de ser un instrument d’adaptació a un entorn determinat. L’ull, la 
mirada, busca seguretat, i això explica la predilecció de l’ull per l’art, la predilecció de 
l’ull per la recerca de la bellesa. I la bellesa és un consol perquè és seguretat. La bellesa 
no t’amenaça ni et fa posar malalt. La bellesa és una manifestació plaentment silenciosa, 
personalitzada, pròpia, que pot ser compartida, o proposada per ser compartida, només 
per la voluntat de cadascú. 
 
Dic que la recerca de la bellesa és personal i pròpia, tot i que també es pot convenir que 
existeix un gust objectiu, que podríem arribar a considerar com objectivament 
mesurable. Des de Plató fins a Kant la filosofia va intentar trobar un patró de bellesa 
objectiva. De fet, molts es sorprenen quan saben que allò que es considerava estètic fou 
establert com altament objectiu en la nostra cultura fins el segle XVIII i que allò que 
podríem definir com el judici subjectiu, respecte de la qualitat estètica d’una obra, 
només s’ha imposat els darrers dos-cents anys. 
 
Potser caldrà trobar una mediació entre allò que és subjectiu i allò que és objectiu, 
potser caldrà cercar l’establiment de complicitats entre subjectivitats, de manera que 
se’n pugui derivar un determinat consens. Sabent, però, que l’objectivisme pur pot 
portar a arquetips rígids i fins i tot glacials i que el subjectivisme ‘tout court’ pot dur 
fàcilment, com s’ha demostrat a l’època contemporània, al simulacre i al frau. 
Suggereixo que s’avanci, si encara hi som a temps, cap a un subjectivisme que reintegri 
una tradició objectiva. No és fàcil, però en qüestió d’estètica, ningú no va dir que ho 
seria. 
 
De tota manera, i abundant en aquest tema de l’objectivitat, ¿podem considerar que hom 
pot arribar a ser objectiu davant d’una obra d’art? Al meu entendre, és molt difícil ser 
objectiu perquè en tant que subjectes estem més avesats a la subjectivitat. ¿Vol dir això 
que sent per natura subjectius això ens allunya irreversiblement de qualsevol criteri 
ponderat? Tampoc no crec que s’hagi de caure en aquest tipus de maximalisme. Em 
sembla que cal avançar cap una subjectivitat responsable i honesta. Que sapiguem el 
perquè del nostre criteri, que puguem argumentar-ho i que respectem les opinions 
fonamentades d’altres. En l’etern dilema entre objectivitat i subjectivitat, potser ens 
hauríem d’inclinar, com deia abans, per una subjectivitat responsable i honesta, sabent 
que l’objectivitat perfecta no ens pertany. 
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Rafael, “L’Escola d’Atenes”, pintura, 1510-1512 
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