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Resum 

 

L’experiència estètica resulta quelcom entre percepció, cognició i judici. La 

simetria és un dels moduladors del processos visuals que generen una valoració 

per part dels subjectes que l’experimenten. Aquesta aproximació es fonamenta 

en la interpretació de certes relacions des d’una mirada necessàriament 

multidisciplinària. Considerant la perspectiva científica de l’estètica empírica i la 

visió cultural i social de la teoria de l’art.  

 

Paraules Clau: Simetria, Experiència Estètica, Art, Judici Estètic. 

 

Abstract  

 

Aesthetic experience is something between perception, cognition and subjectivity. 

Symmetry is one of the modulators of visual processes that generate an 

assessment by the subjects who experience it. This approach is based on the 

interpretation of certain relationships from a necessarily multidisciplinary point of 

view. Considering the scientific perspective of empirical aesthetics and the cultural 

and social view of art theory. 

 

Keywords: Symmetry, Aesthetic Experience, Art, Aesthetic Judgment 
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1. Introducció  
 

La simetria adopta un paper essencial dins l’experiència estètica. Des de la 

manifestació de les proporcions ideals del cos humà a L’Home de Vitruvi de 

Leonardo da Vinci (1492) passant pels primers estudis d’estètica empírica, 

Fechner (1876) als principis més contemporanis de la Teoria de l’Art. Contemplar 

el paper d’un dels moduladors de l’experiència estètica, com és la simetria, des 

de la visió post-moderna que tot és art i res és art, configura una mirada entre 

quelcom cognitiu, artístic i filosòfic.  

 En un moment històric en el qual es parla de globalització, post-modernitat 

i fi de l’art resulta urgent fer una revisió sobre què configura la nostra experiència 

estètica contemporània. Sent la simetria un dels moduladors estètics més 

estudiats i amb més recorregut en el qual indagar.  

En el paisatge de lo global resulta constant l’afany per esbrinar les lleis 

universals que ens configuren com a humans. L’àmbit de l’estètica empírica no 

és aliè a aquesta voluntat de recerca d’una escala, barem o mesura del tot que, 

en aquest cas, materialitzi l’anomenat veritable valor estètic. És justament aquest 

paradigma globalitzat el que força a re-pensar les estructures sobre què són 

l’estètica, la bellesa i l’art. Tot i que parlar d’estètica no implica, únicament, parlar 

d’art; cal contemplar la noció tradicional del què s’anomena artísticament estètic, 

així com d’aquest mateix mot utilitzat com a sinònim de bellesa. Tot i l’evident 

necessitat d’una revisió dels termes, així com del seu ús, el que genera més 

rellevància és com parlar de l’art després de la fi de l’art, segons Danto (2000), i 

com parlar de la fi de l’art sense haver establert justament aquesta màxima que 

defineixi inequívoca i universalment la paraula art.  

Dins l’àmbit de la filosofia i les humanitats ha estat tradicionalment 

instal·lada, la idea hegeliana què l’estètica artística (és a dir creada per l’ésser 

humà amb una intencionalitat determinada) és superior a l’estètica natural. Per 
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tant, es podria apuntar que l’anomenat veritable valor estètic així com tots els 

components i moduladors d’una determinada experiència estètica serien 

superiors a qualsevol fenomen de la mateixa naturalesa esdevingut de forma 

fortuïta o natural. Llavors, si s’entén la simetria com un dels moduladors de 

l’experiència estètica i es presenta d’igual forma en un escenari intencionat i 

natural, com es pot establir a quina d’aquestes dues visions resideix el veritable 

valor estètic? Aquesta qüestió sols té sentit si es planteja des del paradigma què 

existeix un valor estètic universal, però perd rigor si es tracten les experiències 

estètiques com a fets plurals. És, justament, a partir d’aquesta pluralitat que es 

planteja la investigació. Amb la necessitat d’establir-se des d’una mirada 

multidisciplinària per entendre el paper, relació i conseqüència de la simetria en 

l’experiència estètica.  

Un dels punts d’interès a l’hora de realitzar aquesta aproximació al 

concepte de simetria està relacionat amb el que Leder (2019) apunta a una 

investigació sobre la relació entre simetria i bellesa. Aquest estudi parteix de la 

noció que simetria no necessàriament implica bellesa. Una qüestió destacable 

són, precisament, les dues vessants ciència i humanitats que l’autor encunya com 

les dues cultures. Precisament les dues mirades que protagonitzen la nostra 

aproximació al concepte de simetria, la mirada científica i la humanística o 

artística. El que Leder (2019) destaca d’aquest paradigma és la importància que 

té la simetria en estudis científics versus la importància i estima que té o se li 

atribueix en l’àmbit humanístic. La simetria té un interès primordial, i és que pot 

ser calculada, és a dir comprovada des d’uns paràmetres matemàtics, a priori 

inequívocs, que la configuren. Aquest valor científic dignifica la simetria com a 

modulador de l’experiència estètica i el converteix, d’alguna forma, en immutable. 

Tal vegada aquesta noció comprovable és la que afavoreix el seu estudi des del 

camp més científic i provoca el rebuig o la desgana per part de la comunitat 

humanista o artística. La problemàtica rere aquesta qüestió, segons Leder i 

col·laboradors (2019) roman en la idea associada que la simetria és justament 
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això, un tipus de disposició, càlcul matemàtic o tipus d’ordenació que cap relació 

guarda amb l’experiència estètica en sí mateixa. És per aquest motiu que l’autor 

serveix com a detonant d’aquesta investigació, perquè planteja la simetria com a 

eina biològica, cognitiva i com a concepte més enllà de ser una simple disposició. 

Utilitzant com a subjectes d’estudi grups d’experts i no experts en art, es planteja 

la discussió si aquesta condició afavoreix cert processament cognitiu diferent o 

no, en base el bagatge personal i en relació a l’experiència estètica en si mateixa. 

 

2. Sobre l’experiència estètica 
 

2.1. Com es defineix segons diferents autors 
 

“Encara que les experiències estètiques són freqüents en la vida moderna, encara no 

existeix una teoria científicament completa que expliqui què constitueix psicològicament 

determinades experiències. Aquestes experiències són particularment interessants per 

les seves propietats hedòniques i la possibilitat de proporcionar operacions cognitives 

auto-gratificants” (Leder et al., 2004, p. 489)  

 

Segons Leder i col·laboradors (2004) l’experiència estètica és quelcom 

més enllà de la cognició i la psicologia. D’alguna forma l’autor continua la idea 

que desenvolupà Fechner (1876) en els seus estudis d’Estètica Empírica, en els 

quals buscava entendre la relació matemàtica entre ment i matèria. Fechner 

(1876) anava a la recerca d’establir les bases de l’experiència estètica, a partir 

de la relació entre la percepció i el plaer, el gust o la bellesa.  

Per tant, tenint en compte aquestes consideracions, es pot situar 

l’experiència estètica en un impàs entre els fenòmens perceptius i la concepció 

cultural que els conforma i/o determina. Fent revisió dels pioners de l’estètica 
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empírica apareix el latent desig d’establir els denominadors comuns de 

l’experiència estètica en quant a diferents grups culturals.  

L’aparició d’aquesta disciplina es situa amb Fechner (1876) i parteix d’una 

concepció romàntica del que representa l’estètica com a objecte d’estudi. Situant-

se cronològicament proper a aquest moviment artístic, social i filosòfic Fechner 

apuntava les seves investigacions en estètica empírica cap a la comprensió de  

la relació entre els aspectes materials i conscients de la realitat a partir d’uns 

valors únicament científics-matemàtics. 

Fechner articula la seva teoria a partir del judici de valor, és a dir, el gust o 

disgust cap a unes determinades experiències cognitives produïdes per un 

detonant visual i estètic. Aquesta concepció s’articula en funció del grau de plaer 

que emeten, en el subjecte, determinades experiències. Fechner (1871) arribà a 

la conclusió que el like / dislike en l’experiència estètica ve condicionat per dos 

factors fonamentals. Els anomenats factor directe i factor associatiu . El primer 

d’aquests, factor directe, es determina pel gust o disgust produït per les 

característiques físiques de l’objecte en qüestió, és a dir resideix en l’objecte 

concretament en la seva l’estructura i disposició. El segon d’aquests factors, 

factor associatiu, per tant resideix en el subjecte i per conseqüència en els 

coneixements vivències o records; els quals generen una relació entre l’objecte i 

l’experiència estètica en qüestió.  

El que resulta rellevant de Fechner és justament aquesta divisió entre 

objecte i subjecte per parlar d’experiència estètica; i com es desglossen els 

processos associats a cada element. Aquesta visió s’anirà desenvolupant i 

nodrint a partir del creixement en estudis d’Estètica Empírica, tot i que el camí 

comú a molts autors/es i estudis serà establir les implicacions intrínseques i 

extrínseques de l’experiència estètica.    

Els estudis d’Estètica Empírica no es funden fins l’any 1840 amb Fechner. 

Aquesta ciència i àmbit d’estudi contrasta amb la ja existent Estètica Filosòfica. 
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Per aprofundir en les relacions entre l’estètica empírica i l’estètica filosòfica 

resulta obligatori fer la distinció categòrica entre art, filosofia i ciència. Si bé és 

cert que en el S.XIV aquestes categories no tendien a generar cap tipus de 

convergència, resulta avui urgent fer-ne una revisió, per tal de nodrir una visió 

polisèmica d’uns estudis que cavalquen alhora entre aquests dos camps de 

coneixement.  

El canvi de paradigma que sorgeix amb l’estètica empírica, roman en la 

oposada noció d’entendre l’estètica des d’allò més concret i particular, des de 

baix, cap a allò més general i més comú. Abans del sorgiment dels estudis 

d’Estètica Empírica, l’Estètica havia estat un camp d’estudi lligat a la Filosofia 

amb una mirada que paria d’allò més general a allò més concret. Establint el seu 

punt de vista, sobretot cultural, d’allò que es considerat general i comú.  

Si bé es pot extreure una definició estandarditzada del que és l’experiència 

estètica cal fer part els diferents autors que s’han aproximat al concepte des de 

punts de vista, i amb diferents conclusions, per tal d’esbossar una definició entre 

coincidències i discrepàncies.  

Un dels punts en comú entre diferents autors és la tendència constant a 

relacionar l’experiència estètica amb el plaer. La majoria dels autors històricament 

relacionats amb els estudis d’Estètica Empírica defineixen l’experiència estètica 

a partir d’idees com el gust, la bellesa i, en definitiva, el plaer. Des de Fechner 

(1876) fins a la nova Estètica Empírica de la Teoria Motivacional de Berlyne 

(1970) passant per Arnheim, Wundt, Müller, Stratton, Pierce... i un gran etcètera. 

Els autors han basat els seus estudis, des de diferents mirades, en els efectes i 

els afectes de l’experiència estètica.  
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2.2. Relació entre experiència estètica i plaer 
 

Fechner (1871) conclou que les bases de l’experiència estètica tenen el 

seu fonament en la relació entre la percepció, el plaer i la bellesa. Aquest postulat 

resultarà pioner just per la simbiosi entre la percepció objectiva i l’experiència 

personal. Per Peters (1942) l’experiència estètica és l’estat afectiu que 

s’operacionalitza en termes de judici de valor. 

 

“L’exposició a l’art proporciona al perceptor una situació per a classificar, 

comprendre i dominar cognitivament l’obra d’art amb èxit. És aquest procés que 

anomenem experiència estètica. De tal forma què, una experiència estètica és un fet 

cognitiu acompanyat d’estats afectius en continua actualització, que es valoren donant 

com a resultat una emoció.”  (Leder et al., 2004, p. 493) 

 

La relació entre experiència estètica i plaer es materialitza amb el judici de 

valor, que es veu directament relacionat amb la psicologia de lo agradable / lo 

desagradable. Aquests termes s’ajusten al que Beebe-Center (1932)  anomena 

el valor afectiu dels estímuls. Beebe-Center (1932) va desenvolupar una extensa 

teoria al voltant dels judicis de valor, del que resulta agradable i desagradable, 

entenent-los com els valors positius o negatius de l’anomenat to hedònic de 

l’experiència (en endavant THE). És a dir, la valoració o mesura en quant el plaer 

d’una experiència determinada, en aquest cas una experiència estètica.  

Beebe-Center (1932) diferencià tres classes de variables que influeixen en 

el THE. Tot i que la importància d’aquest concepte resideix en l’efecte d’aquests 

afectes, és a dir en el resultat del que l’autor anomena empatia o antipatia com a 

fruit de l’experiència en sí mateixa. 
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L’autor afegeix un contrapunt innovador relacionat amb les variables que 

afecten al THE i, per tant, en el judicis de valor en quant a plaer o no plaer relatiu 

a l’objecte en qüestió. Aquestes variables són:  

- Qualitats sensorials de l’objecte.  

- Context espacial i temporal.  

- Relació amb els estats afectius del subjecte (passats, presents i 

desitjats). 

L’experiència estètica no pot definir-se sense contemplar les emocions i 

estats afectius del subjecte que l’experimenta. Per tant mai podrà ser calculada 

o analitzada únicament des de paràmetres matemàtics i inequívocs com buscava 

Fechner el el moment de naixement de l’Estètica Empírica.  

 

3. La simetria 
 

L’estudi de la simetria té una llarga trajectòria. Des de la seva disposició en 

una concepció purament organitzativa fins les atribucions biològiques, cognitives 

i de preferència. La simetria ha estat utilitzada com a mesura de la sensibilitat 

estètica Fechner (1860) com a eina per quantificar la simplicitat i la complexitat 

d’una obra; així com a factor decisiu en el gust o la preferència perceptiva. 

Segons Weichselbaum (2018) durant un gran període de temps s’ha 

considerat que la bellesa està directament relacionada amb la simetria, apunta 

l’autora citant el filòsof i matemàtic Weyl (1952) el qual va concloure “la bellesa 

està lligada a la simetria”. (Weyl, 1952, p.3)   

Així doncs, es podria parlar de simetria com a disposició, eina o concepte, en 

funció de la perspectiva des de la qual s’abraça el terme. Tot i que trobem 

diferents autors que presenten visions paral·leles, simbiòtiques o contraposades 

del que representa la simetria dins l’experiència estètica. 
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“Si existeix una tendència instintiva a imitar formes visuals per impulsos motors, els 

impulsos suggerits per la forma simètrica semblarien estar especialment en harmonia 

amb el sistema d’energies del nostre organisme bilaterals, i aquesta harmonia podria ser 

la base del nostre plaer”. (Puffer, 1903, p. 467) 

 

En aquesta citació Puffer (1903) posa de manifest la dimensió biològica de la 

simetria com a eina. Més enllà de representar un mecanisme cap a fora, sembla 

que l’autor parla de com la pròpia disposició cognitiva simètrica s’harmonitza amb 

l’apreciació de formes simètriques del nostre entorn, i com d’aquí resulta el plaer. 

És a dir, plaer com a simbiosi, sincronia i coincidència entre formes, disposicions 

i processos, cognitius i de l’entorn, que harmonitzen les nostres experiències.  

Tot i aquesta interpretació sobre el que apunta Puffer (1903), resulta necessari 

fer un apunt de la dimensió ancestral de la simetria. És a dir, quin paper pot haver 

tingut en els nostres orígens com a espècie, per quin motiu neix l’apreciació de la 

simetria com a factor biològic i perquè roman tot i la selecció natural que ens 

inscriu des dels orígens.  

Una altra teoria de la dimensió ancestral, i per tant adaptativa, de la simetria 

és la de Reber, Schwarz i Winkielman (2004) els quals afirmen que l’apreciació i  

preferència de la simetria a causa de la seva facilitat i fluïdesa per a ser 

processada. En quant a velocitat i precisió perceptiva i cognitiva.  

Per altra banda, i com a dimensió purament biològica, Cárdenas i Harris, 

(2006) Halberstadt i Rhodes (2003) parlen de l’avaluació de rostres humans i 

d’estímuls dinàmics segons Wright i Bertamnini (2019). A causa de la seva 

ubiqüitat la preferència per valors simètrics s’atribueix, de forma generalitzada, a 

la seva dimensió evolutiva en base aquests motius. Argumentant, per exemple, 

que la simetria en quant a rostres o cossos (en la espècie humana i en moltes 

altres) podria ser un indicador de bona genètica, i per tant resultaria una bona 

elecció alhora d’escollir progenitor per a la descendència. 
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3.1. Simetria des de la Teoria de l’Art 
 

Segons García (1998), des de la perspectiva de la Teoria de l’Art, ni la simetria 

ni la asimetria son un fi en si mateix. Sinó que podrien catalogar-se com a simples 

estructures per transmetre sensació de coherència en una determinada obra 

d’art. L’autor apunta que la nostra sensibilitat estètica cerca l’equilibri, entès com 

la compensació de forces.  

Segons Arnheim (1992) pels físics l’equilibri és l’estat en el qual les forces que 

actuen sobre un cos i es compensen les unes amb les altres. Per tant, i segons 

l’autor, la finalitat de la simetria és la recerca de l’equilibri i l’estat del desequilibri 

sols pot representar una situació passatgera. Per això una composició 

desequilibrada transmet sempre la sensació de ser alguna cosa transitòria. Per 

tant, segons Arnheim (1992), en paraules del que provindria de la tradicional 

estètica filosòfica (en un sentit heraclià) una composició no simètrica no seria 

vàlida, a no ser que es tracti d’un punt entremig, transitori o el que seria un impàs 

entre equilibri i harmonia.  

 
“La percepció de l’art és un fenomen sinàptic que, en gran part, es porta a terme a 

l’interior de l’observador i la seva meta és la sensació que Arnheim anomena equilibri 

perceptiu. En aquest fenomen hi intervenen tant el moriu com l’esquema formal i, per 

suposat, la capacitat perceptiva de l’observador capaç de col·locar-se en disposició 

d’entrar a la dimensió de l’espai plàstic i les categories que li són pròpies. Així ho afirma 

Arnheim: “L’espectador contempla l’obra des de l’exterior. Emperò hi ha aspectes, en els 

quadres essencialment, què únicament tenen sentit en relació amb l’espectador.” 

(García, 1998, p. 149) 

 

3.2  Estudi de la simetria en Estètica Experimental. Segons Corradi  i 

col·laboradors (2019). “Una nova concepció de la sensibilitat estètica 

visual.” 
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Corradi i col·laboradors (2019) protagonitza un canvi de terç respecte els 

estudis en Estètica Experimental, el principal interès no és buscar màximes ni 

mecanismes universals que ajudin a comprendre les implicacions cognitives de 

l’experiència estètica.  

Els autors trenquen amb la concepció tradicional de la valoració estètica. 

Presenten, des dels estudis d’Estètica Empírica, la VAST una prova de sensibilitat 

visual estètica, amb la voluntat d’esbrinar per què les persones valorem les 

experiències estètiques. En contraposició a la idea tradicional de com s’articula 

el judici estètic, la qüestió aquí és per què sorgeix un judici estètic, és a dir, una 

valoració personal de tota experiència estètica, sigui o no art. Una de les 

qüestions que es plantegen és; per què hi ha persones que valoren la simetria 

positivament? 

Segons Corradi i col·laboradors (2019) la simetria és un element que afavoreix 

el processament fluït i alhora genera sentiments subjectius positius. Un objectiu 

complementari de l’estètica científica segons els autors és comprendre com i per 

què hi ha persones que s’allunyen de la tendència general (Jacobsen, 2004). És 

a dir per què no pot donar-se mai una universalització absoluta de criteris, valors 

i judicis en quant a percepció i processament de l’experiència estètica.   

Les aportacions de Corradi i col·laboradors (2019) són diverses i destaquen 

per diferents motius. En primer lloc posen en dubte el veritable valor estètic i 

qualsevol altra universalització sobre un valor estètic immutable. Amb una 

argumentació molt senzilla i concisa. No pot existir un sol criteri estètic quant 

aquest ha anat mutant durant les diferents etapes històriques. És a dir, voler 

establir un valor estètic veritable, universal i immutable és negar la historicitat 

d’una qüestió tan notable i visible com és el criteri estètic. Ja que, segons 

Jacobsen (2006) el valors i les atribucions estètiques canvien amb el temps i la 

perspectiva és històrica i culturalment relativa.  

 El segon punt detacable de Corradi i col·laboradors (2019) és la noció de 

la bellesa objectiva. És a dir, l’intent d’associació d’un valor de bellesa objectiu 

respon a aquesta mateixa idea anacrònica que no existeixen etapes històriques, 
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ni matisos socials i culturals que conformin les diferents concepcions del què és 

estètic o què és és bellesa.  

En tercer lloc, el que proposen Corradi i col·laboradors (2019) es veu 

directament relacionat amb la qüestió de la sensibilitat estètica i com aquesta no 

és equivalent i, per tant, tampoc comparable o equiparable a la sensibilitat 

perceptiva. D’aquesta idea es pot entendre que la sensibilitat estètica tindria una 

connotació molt més personal i per tant lligada o condicionada per l’educació, 

cultura i bagatge individual. El que matisaria la sensibilitat estètica amb un 

caràcter molt més subjectiu. En canvi la sensibilitat perceptiva, tot i poder tenir 

influència directa de les costums o hàbits personals, tindria una dimensió molt 

més mecànica. Per tant una connotació molt més objectiva. Entenem doncs, que 

la sensibilitat estètica es podria modificar o entrenar voluntàriament, en canvi la 

sensibilitat perceptiva tot i tenir influència de i en el subjecte, és un mecanisme 

molt més estable i objectiu. És important l’apreciació de Corradi i col·laboradors 

(2019) perquè en molts casos s’utilitzen els conceptes se sensibilitat estètica o 

sensibilitat perceptiva com a sinònims, fet que tergiversa el significat de tot plegat. 

 
4. La simetria com a modulador de l’experiència estètica  

 
Els moduladors de l’experiència estètica podrien ser definits com les 

propietats estètiques conformadores del contingut representat, que constitueixen 

un determinat significat i/o experiència estètica. És a dir, una sèrie de categories 

estètiques a partir de les quals es configura les característiques perceptives de 

l’objecte. Els moduladors són el valors de les parts en què es podria desglossar 

l’objecte estètic a partir d’uns estàndards comuns.  

 Segons Corradi i col·lbaboradors (2019) els moduladors de l’experiència 

estètica influeixen directament en el gust i preferència de les persones en relació 

a un estímul visual determinat. Els autors presenten una nova concepció de la 
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sensibilitat estètica visual, entesa com un punt de trobada entre cognició, 

aprenentatge i experiència personals.  

Corradi i col·laboradors (2019) parlen de les característiques de la variació 

inherent de la sensibilitat estètica. Aquesta s’exemplifica en base a altres autors 

que la redueixen a quatre propietats: complexitat, simetria, equilibri i curvatura, i 

les proposen com a moduladors en l’experiència estètica, en la mesura en què 

les persones són afins a cadascuna d’aquestes característiques. Corradi i 

col·laboradors (2019) no comparteixen el cent per cent d’aquesta categorització 

en quant a preferència visual, al·legant que el gust de les persones pot venir  

determinat únicament per un d’aquest moduladors i no necessàriament per un 

altre o per tot el conjunt.  

Les aportacions de Corradi i col·laboradors (2019) proposen una nova 

concepció de la sensibilitat estètica a partir d’aquestes propietats estètiques dels 

objectes: complexitat, simetria, equilibri i curvatura. Si bé exposen la idea 

tradicional que la sensibilitat estètica s’ha entesa, des dels pioners de l’estètica 

empírica, com una capacitat estàtica per detectar la bellesa. En contrapunt, 

Corradi i col·laboradors (2019) parlen de sensibilitat estètica com la mesura o 

grau en què una d’aquestes quatre característiques estètiques influeixen en el 

gust o disgust, en el cas dels autors preferència estètica, de les persones.  

D’aquesta forma, es pot interpretar que els moduladors de l’experiència 

estètica, en aquest cas propietats com: complexitat, simetria, equilibri i curvatura, 

tenen interès en sí mateixos per definir les propietats dels objectes. No obstant, 

no cobren una valoració positiva o negativa directa donada pels valors o quantitat 

en què es representa, sinó que és en la relació amb el subjecte i el seu bagatge 

personal on cobra una dimensió de judici estètic positiu o negatiu. Aquest judici 

vendrà condicionat per l’aprenentatge i experiència personals i no per la 

manifestació d’una o d’altra característica estètica o del valor en què es manifesti.  
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5. Comentari crític  
 

Les principals troballes en base a aquest bagatge teòric es plantegen des dels 

pioners de l’estètica empírica, passant pels filòsofs de l’estètica més tradicional, 

juntament amb altres aportacions contemporànies dels camps de la ciència i les 

humanitats 

Fixant l’atenció en els estudis més contemporanis (2018-2019) es pot apreciar 

el canvi de mirada respecte l’experiència estètica tant psicologia com en art. 

Segons Garnica (2018) a una investigació humanística sobre experiència 

estètica: “El concepte d’obra d’art ha tornat obsolet i la comprensió dels 

processos artístics actuals s’ha canalitzat mitjançat el concepte d’experiència 

estètica” (Garnica, 2018, p.2). Amb aquesta afirmació es pot apreciar com el 

concepte d’obra d’art ha mutat en l’art contemporani cap a l’experiència artística, 

un punt en sincronia amb el que apuntava Danto (1995) a “La fi de l’Art”. Danto 

(1995) posà de manifest com l’anomenat el concepte d’art desapareix al S.XIX 

amb el sorgiment de les Avantguardes; que capgiren tota concepció sobre què 

és i no és art. I per conseqüent el que és considerat o no producte artístic, peça 

o obra d’art.  

En aquest cas, prenent com a referència a Danto (1995) i  la mirada de 

l’estètica filosòfica i humanística es pot afirmar que l’experiència estètica ja no és 

un acte passiu ni residual. No és una conseqüència, ni un producte de la trobada 

entre subjecte i objecte. Sinó que és el que conforma l’objecte i té una repercussió 

a nivell cognitiu en el subjecte. El que Garnica (2018) bateja com un mode de 

coneixement.  

L’experiència estètica en sí mateixa, doncs, és la trobada subjecte i objecte 

artístic. La qual pren terreny al camp cognitiu i esdevé un mode de coneixement 

i de relació del bagatge personal amb l’objecte.  
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5.1. Per què estètica i bellesa no poden utilitzar-se com a sinònims 
 
Des de la perspectiva de reivindicació d’ús de determinats conceptes que han 

anat sorgint durant el procés de recerca. Per què estètica i bellesa no són el 

mateix? Ni com a substantius, és a dir conceptes, ni com a adjectius o atributs. 

Carrasco (2013) afirma: “El que sembla el primer pas per entendre millor la 

naturalesa i l’àmbit de l’estètica és diferenciar entre la bellesa i les incomptables 

altres qualitats estètiques possibles. Així com, no identificar de forma sinònima 

estètica i bellesa.”  (Carrasco, 2013, p. 82) 

Segons la definició de Danto (2007) des de la perspectiva de la Teoria de l’Art; 

l’estètica es defineix des d’una bifurcació en l’estètica de la forma i l’estètica del 

significat. Així ho comparteix Carrasco (2013) defensant paral·lelament aquesta 

separació conceptual entre allò que és art i el què és estètica. El que pretén 

establir Danto (2007) a partir d’aquesta segregació teòrica és precisament la 

divisió i aclariment de conceptes com són: estètica, retòrica i pragmàtica. Sent 

aquest darrer concepte la clau per entendre la funció pragmàtica; la funció de 

donar sentit al significat de les obres d’art. Segons Danto (2007) cal entendre la 

funció pragmàtica la qual exigeix apreciar la seva pluralitat i deixar d’identificar de 

forma sinònima els conceptes i atribucions d’estètica amb bellesa i plaer. Danto 

(2007) posa de manifest la importància del coneixement del context històric i 

artístic per parlar d’estètica, apuntant que el paper de les qualitats estètiques dels 

objectes es veu directament relacionat i influït pel context. Per tant, la construcció 

del significat artístic es veu directament construïda a partir l’experiència estètica 

en sí mateixa.  

 

Estètica i bellesa no poden ser sinònims per diferents motius.  

 

- L’estètica és una categoria atribuïda pels humans als objectes, que en 

sí mateixa es pot subdividir en altres categories. Forma, contorn, 

textura, simetria, color, contrast... Aquests valors s’atribueixen a les 



 

 16 

propietats perceptives i visuals d’un objecte en qüestió i tenen més o 

menys una dimensió estable i universal. Varien en quant a l’atribució a 

2D o 3D però no muten en un sentit històric ni cultural.  

 

- La bellesa correspon a les atribucions positives o negatives a una 

determinada composició dels diferents valors forma, contorn, textura, 

simetria, color, contrast... és a dir, a allò que “s’acorda” a nivell cultural 

que és considerat bell. Com si d’una escala de valor es tractés.  

 

La problemàtica rere l’ús d’aquests conceptes resideix en la constant 

atribució de lo bell a lo estètic i lo estètic a lo bell. Un determinat objecte (2D) pot 

ser considerat bell però no es pot utilitzar estètic com a sinònim de bell. Perquè 

les qualitats estètiques resideixen en el simple fet d’existir, uns valors determinats 

dins unes escales estandarditzades que conformen la particularitat i 

característiques de l’objecte en qüestió. 

El concepte de bellesa, en sí mateix, ha sofert un procés històric prolongat 

que ha anat mutant la seva definició. Les diferents implicacions culturals han anat 

configurant determinades concepcions de bellesa que no resulten coincidents ni 

immutables en l’espai-temps.  

En definitiva, el concepte de bellesa grec dels S. V i IV a.C.  no pot ser 

sinònim al concepte de bellesa japonès del S.XIX però sí les propietats estètiques 

en quant a escales de valors que els configuren. Aquestes propietats estètiques 

coincideixen en i valors com forma, contorn, textura, simetria, color o contrast 

d’entre altres. El que varia doncs, és la combinació d’aquests valors, que seran 

considerats bells o no, en funció de l’espai, temps i cultura que els inscriu. 

 

5.2. Sobre la universalitat de l’experiència estètica.   
 

Una de les constants més reiterades en els estudis d’estètica empírica és la 

voluntat d’establir les lleis que regeixen el judici en base a l’experiència estètica. 
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Si bé es pot observar, en els autors més tradicionals, una tendència a cercar les 

bases comunes de l’experiència estètica aquesta idea s’abandona o es 

transforma en els autors més contemporanis.  

Autors com Meier (1940) o Eysenck (1942) centren els seus estudis en la 

recerca de la bellesa o el gust en forma objectiva, és a dir, l’escala comuna que 

regeix el judici estètic en quant a valoracions de si és vàlid o bo segons aquesta 

mesura. Segons apunta Meier (1940) la qualitat estètica de l’art resideix en la 

organització de les parts segons principis universals comuns a tot bon art.  L’autor 

afirma que s’estableixen unes màximes universals que regeixen l’anomenat bon 

art i, per tant, la corresponent experiència estètica es regeix d’una forma gairebé 

universal. 

Eysenck (1942) també presenta una màxima universal en relació a 

l’experiència estètica més relacionada amb la sensibilitat estètica. Segons 

Eysenck (1942) aquesta sensibilitat estètica es calcula segons el grau en què el 

gust del subjecte s’aproxima, al que l’autor anomena, veritable valor estètic (en 

endavant VVE ). Segons Eysenck (1942) el VVE podria estimar-se fent una 

mitjana de les preferències de la població o derivant a l’opinió d’experts.  

Per una banda, i teòricament, el VVE podria ser una mesura vàlida si es 

pogués arribar a calcular la mitjana de les preferències de tota la població 

mundial, tenint en compte variants geogràfiques i culturals. Per altra banda 

derivació a experts com a definidors del que VVE representa, no contempla com 

escollir i establir aquests experts o què vol dir ser expert en art i experiència 

estètica. Per tant, vist des de la perspectiva contemporània, aquesta idea del VVE 

resulta utòpica, escassa i irrealitzable en quant a mostra, mètode i possibles 

conclusions.  

 Un dels punts comuns entre els dos autors és la voluntat d’establir aquesta 

màxima que regeix l’experiència estètica. Comparteixen la idea de plantejar-la a 

partir del gust en el bon art o el gust a través del VVE, sense abandonar aquesta 

idea d’universalitat. A nivell teòric semblen convincents però es pot trobar a faltar 

la consideració de variació social i cultural, en quant a les representacions i 
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concepcions estètiques. El VVE d’Eysenck resultaria gairebé incalculable i el bon 

art es veu subjecte a l’espai temps que el configura i conforma.  

  Si bé és cert que els autors de mitjans del S.XX apunten qüestions molt 

innovadores, en quant la concepció de la sensibilitat estètica, no és fins els autors 

més contemporanis del S.XIX que es conforma una idea molt més cultural de 

l’estètica empírica i de l’experiència estètica en sí mateixa.  
 

“Si tots els humans comparteixen una capacitat comuna d’apreciació estètica, sembla 

plausible que els processos psicològics i cerebrals intrínsecs també siguin comuns a tots 

els humans. Aquests processos són múltiples i involucren expectativa, percepció, 

memòria, afecte, emoció, significat i judici”. (Che et al., 2018, p. 77) 

  

Che i col·laboradors (2018) protagonitzen el contrapunt front les idees de 

Meier (1940) i Eysneck (1942). Una idea interessant que presenten els autors és 

què poden existir processos biològics i cognitius que conformin l’experiència 

d’apreciació estètica. El que resulta de gran interès és el canvi de mirada respecte 

el judici estètic, és a dir, l’experiència en quant a percepció i processament 

cognitiu pot ser comú en base a uns mecanismes que ens conformen com a 

humans però el judici o valoració a posteriori necessàriament serà individual. El 

judici estètic es conformarà en base al bagatge personal en quant a emocions, 

records, experiències, educació... És a dir, la mateixa experiència estètica rebrà 

un recorregut, sobretot emocional i afectiu, diferent en funció del subjecte o 

subjectes en qüestió.  

Els processos poden ser comuns, les valoracions necessàriament són 

individuals. Tot i que dins aquesta individualitat es pot trobar un joc de pepes 

russes que l’articuli, és a dir, s’estableixen denominadors comuns respecte dels 

contextos culturals individu<família<comunitat<cultura que conformarà els 

aspectes comuns o diferencials.  

Che i col·laboradors (2018) exemplifiquen aquesta idea amb una cita de 

Lawlor (1955) en base a un estudi d’estètica empírica a partir de dos grups 
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culturals diferents. “No existeix cap acord entre les preferències dels dos grups 

culturals. L’absència de correlacions deixa clar que no existeix un acord general 

que s’estengui més enllà de les fronteres culturals ”. (Lawlor, 1955, p. 690) 

 

6. Conclusió. La bellesa i/o el plaer tenen més a veure amb l’harmonia que 
amb la simetria? 
 
Una aproximació teòrica al concepte de simetria des de dos camps de 

coneixement tan dispars no resulta tasca senzilla. Si bé el punt de vista de 

l’Estètica Empírica té una vessant molt més analítica i la Teoria de l’Art un 

caràcter molt més sensorial o emocional, allò que resulta més rellevant són els 

punts en comú entre dos camps de coneixement tan diferenciats. 

Segons García (1998) la simetria, i la asimetria, són eines i camins per arribar 

a la bellesa entesa com a harmonia. Després dels intents d’establir el THE, VEE, 

el bon art i les lleis que regeixen la bellesa; resulta interessant moure el focus cap 

a la recerca de l’harmonia com a detonant dels judicis estètics positius o 

favorables.  

 
Simetria o asimetria són, doncs, simples camins per arribar a la bellesa entesa com 

harmonia. I, d’entre ells, la simetria, amb la lògica i coherència de la seva estructura 

elementalment simple, resulta el més directe i, per això, el mes curt. (García, 1998, p. 

139) 

 

L’harmonia és una sensació que ve donada tant per factors perceptius com 

per factors cognitius. Segons  els principis bàsics de cognició i percepció ítems 

com el color, el pes, el so no són atributs dels objectes, així com tampoc ho és la 

bellesa, sinó que són atributs fruit de la nostra experiència amb els objectes. 

Aquesta categoria d’ítems o moduladors de l’experiència estètica és  on  entraria 

en joc la simetria. La simetria, depenent del nivells d’equilibri o desequilibri en 

una composició o estímul visual determinat, genera o no una sensació harmònica 
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que resulta plaent. Per tant, podríem apuntar, en base a tota la investigació 

anterior, que l’esglaó de l’harmonia, entesa com l’equilibri i compensació 

d’elements que configuren un estímul visual concret, condicionaria directament el 

judici estètic.  

A partir d’aquest punt es proposa una ubicació del concepte d’harmonia dins 

el procés de l’experiència estètica.  
 

Objecte < Propietats estètiques X < Composició equilibrada/desequilibrada 

(on s’hi podria ubicar simètrica/asimètrica ) < Bagatge Personal (cultura, societat, 

educació) < Sensació Harmonia / No Harmonia < Judici estètic positiu / negatiu 

(“Bell o no bell”)   

 

Aquesta proposta es veu recolzada pel que apunta Weichselbaum (2018) que 

exemplifica com, en molts casos, el concepte de bellesa es confon amb l’equilibri 

o harmonia d’una experiència estètica determinada. Per tant, seguint aquesta 

proposta de relació entre objecte-subjecte-experiència estètica, es pot 

plantejar com la preferència per la simetria pot ser la preferència de l’harmonia, i 

per tant les atribucions de bellesa, poden venir directament condicionades per les 

relacions d’equilibri o desequilibri en quant a la percepció de l’objecte en qüestió.  

No obstant això, les afirmacions absolutes en aquest camp d’investigació no 

són un l’objectiu d’aquest tipus de temptatives, ni tampoc la finalitat rere les 

mateixes. L’experiència estètica resulta ser un fenomen que es veu, directament, 

condicionat pel bagatge personal de cada individu, així com de l’espai, temps i 

cultura en el quals s’inscriu. El que pretén aquesta aproximació es generar noves 

formes d’entendre l’experiència estètica a partir d’una mirada necessàriament 

multidisciplinària.  
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