
L’obra de Jean-Baptiste du Bos és un esdeveniment decisiu en la histò-
ria de la constitució de l’estètica moderna. Publicada en francés en
1719, es pot llegir ara, traduïda al castellà gràcies a una iniciativa edi-
torial que cal qualificar d’important.
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La reflexió sobre les arts ha acompanyat

sempre la creació artística per part dels

filòsofs, pels preceptistes o pels artistes

mateix. Però el problema de la bellesa i

de les seues diferents manifestacions ha

estat tractat d’una manera marginal i dis-

persa. El que hi ha comptat més són les

«arts», les tècniques, els preceptes, que

l’artista ha de seguir i que el crític ha de

tenir en compte en les seues observacions.

A partir, però, de finals del segle XVII, co-

mença la constitució d’una disciplina

autònoma que tractava d’estudiar sis-

temàticament aquestes qüestions que se-

ran denominades «estètiques» sobretot a

partir de Baumgarten, que publica un

tractat amb el títol, justament, d’Estètica.

El fet és que, durant el XVIII, es multipli-

quen les publicacions amb un títol o altre

sobre aquesta problemàtica. Entre

aquestes, en 1719, aparegué una obra en

gran part pionera i fonamental de la

història de l’estètica: Réflexions critiques

sur la Poesie et sur la Peinture, de l’abat
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Jean-Baptiste du Bos. Malgrat el temps

transcorregut, conserva un gran interés

no solament històric, sinó actual. En té,

d’una manera particular, perquè el punt

de mira central d’aquestes Réflexions

convergeix, bàsicament, amb el corrent

actual de l’estètica de la recepció. La gran

novetat de l’obra de Du Bos en la histò-

ria del pensament sobre l’art és justa-

ment la d’ocupar-se de l’art en tant que

objecte d’experiència de l’espectador o

del lector. Abans, en general, el poema

o el quadre eren el camp d’atenció pri-

vilegiat, mentre que l’autor i el públic res-

taven en un lloc lateral. Per a Du Bos, en

canvi, l’espectador i el receptor consti-

tueixen l’eix del seu plantejament estè-

tic. Com que per a ell la finalitat de l’art

és plaure, cal reflexionar sobre el subjec-

te d’aquest plaer. Diu, per exemple: «Da-

do que la primera finalidad de la pintura

es emocionarnos, los poemas y los cuadros

no son buenas obras más que en la medi-

da que nos emocionan y nos enganchan.»

Amb aquesta declaració defineix la tas-

ca del filòsof de l’art en una direcció psi-

cològica, ja que es proposa saber com és

que les obres d’art produeixen un plaer

en els éssers humans. Però Du Bos, a més

a més, no es limita a estudiar i exami-

nar les causes d’aquests efectes de les

obres, sinó que afirma que l’experièn-

cia sensible del receptor de l’obra, les

emocions que aquesta li produeix, són

justament el criteri que permet judicar-

les amb justesa. Les regles artístiques no

són una bona guia per al crític, sinó al

contrari. Ell no les té en compte en el seu

examen. Diu: «Si alguna vez adopto el to-

no de legislador, será por descuido, no

porque se me ocurra tener esta autoridad.»

L’autoritat la té l’espectador, el lector.

«El verdadero medio de conocer el méri-

to de un poema será siempre consultar la

impresión que produce.»

La paraula clau amb què Du Bos ano-

mena el centre de l’experiència estètica

és «sentiment». Aquest és com un «sisé

sentit» que tots els homes tenen per ju-

dicar una obra.

El públic, doncs, es constitueix en el

protagonista de la reflexió estètica per-

què qualsevol aficionat pot judicar una

obra seguint el seu sentiment. Ricardo

Piñero, en el seu estudi preliminar, si-

tua històricament aquesta posició. Du

Bos, diu, era un home de món, no un

artista d’ofici, sinó un estudiós, un

«consumidor» que es movia amb fre-

qüencia pels salons del seu temps on es

parlava de temes artístics o que visita-

va exposicions de pintura, cosa que va

permetre «la configuración de la noción

de público». Va configurar, també, entre

altres reflexions interessants, una no-

va noció de l’artista com a «geni».

� Josep Iborra
Lletres Valencianes, nº 25

107

A
S

S
A

IG

LL25 ASSAIG pags 090-119  7/4/09  12:17  Página 107


