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Aquesta assignatura coincideix en programa, horaris, avaluació i espai amb la de 
Teoria de l’Art, impartida pel professor Miquel Molins al grau d’Història de l’Art. 
Això és degut al fet que filosofia i teoria de l’art configuren un continu temàtic i una 
confluència de territoris acadèmics d’un alt potencial formatiu. Es tracta d’un 
projecte d’innovació docent en el qual els alumnes del grau de Filosofia i els 
d’Història de l’Art comparteixen una assignatura al seu primer semestre universitari. 
Els dos professors imparteixen conjuntament cadascuna de les sessions, atenen els 
alumnes de les dues assignatures indistintament i comparteixen l’avaluació continua 
de tots els alumnes. Al curs 2016-7 s’esdevindrà tercera edició d’aquest format. La 
finalitat és la superació dels límits acadèmics de les disciplines per a la construcció 
del territori indisciplinat de la poiesis artística i de l’estètica aplicada.  
 
L’assignatura és caracteritza com a una introducció a la Filosofia de l’Art i a la 
Teoria de l’art, i pretén concretament familiaritzar l’alumne amb el vocabulari, els 
conceptes, els textos i les imatges fonamentals d’aquests territoris acadèmics. Durant 
el curs s’analitzaran les principals qüestions i problemes a l’entorn del fet artístic que 
s’han plantejat i es plantegen els estudiosos, els artistes, els teòrics, els filòsofs o els 
crítics de l’art. 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu general de l’assignatura és que l’alumne conegui i s’apassioni per la 
intersecció entre l’art i el pensament i, concretament, la capacitat de l’art per a ser un 
lloc idoni per a aquest, així com la transitivitat entre el discurs sobre i la pràctica de 
l’art, que serà allò que anomenem poiesis: un fer des del pensar. És per això que 
l’assignatura es presenta com a estètica aplicada.  
 



Els objectius específics de l’assignatura són: 
 

1. L’apassionament dels alumnes per les arts i altres pràctiques estètiques 
2. Elaboració d’un argumentari i un vocabulari per a comprendre i explicar l’art 

com a un lloc idoni per al pensament 
3. El coneixement d’algunes de les lectures fonamentals per als objectius 1 i 2 
4. El coneixement dels períodes fonamentals de la confluència entre art i 

filosofia, així com les afinitats amb altres formes de coneixement 
5. La comprensió d’alguns processos creatius de la confluència entre art i 

filosofia.  
6. El coneixement de les tensions principals entre art, ciència i filosofia 
7. La comprensió de l’art com lloc un de construcció i destrucció de comunitat 
8. Cultiu del sentit estètic dels alumnes com a requeriment per al coneixement i 

l’obertura del món, així com per la passió per les arts  
9. Primeres configuracions de projectes en estètica aplicada 
10. Projecció, si s’escau, dels coneixements de l’assignatura als futurs TFG i a 

altres recerques i projectes de l’estudiant 
 
 

Els continguts de l’assignatura es divideixen en tres blocs temàtics: 
1. Què és l’art? Quan hi ha art? 
 Temes discursius : 
 1.1. Caracterització del terme “art” i “arts” 
 1.2. Caracterització de l’art i les arts / de les pràctiques estètiques 
 1.3. Caracterització de l’artificació 
 1.4. La història de l’art i les altres disciplines sobre les arts 

1.5. Assentament del vocabulari: art, arts, artificació, relats, aparició, 
presència, representació.  

 
 Temes sobre les lectures: 

 1.6. La ignorància com a forma per al coneixement en general [RANCIÈRE, 
J., El maestro ignorante, cap. 1] 
1.7. La passió estètica: Eros i el sentit estètic [PLATÓ, Banquet: el “Mite de 
l’Andrògin” i el “Discurs de Diotima”] 
1.8. La poiesis i la catarsi: de l’actor-autor a l’espectador [ARISTÒTIL, 
Poètica 1449 b] 

 
2. Què es una obra d’art? Quan un objecte és una obra d’art? 
 
 Temes discursius : 
 2.1. La tensió objecte–subjectes artístics (artista-espectador) 
 2.2. Obra (opus) d’art, Work of art, Chef d’oeuvre: la inesgotabilitat 
 2.3. Assentament del vocabulari: l’aparició 
 2.4. Assentament del vocabulari: la representació, el signe i el símbol.  

2.5. Assentament del vocabulari: Obres de la forma i obres de la 
performativitat.  

 
 Temes sobre les lectures:  



2.6. El sapere aude. Les obres d’art com a formes o performacions  
emancipatòries. [KANT, I., ¿Qué es la Ilustración?] 
2.7. La idea estètica i les facultats per a la creativitat [KANT, I., Crítica de la 
facultat de jutjar §§ 46-49] 
2.8. Inesgotabilitat productiva i receptiva [VALÉRY, P., Eupalinos o 
l’arquitecte.] 

 
 
3. Què és el món de l’art? Quan es participa del món de l’art? 
 Temes discursius : 
 3.1. Del relat als relats  
 3.2. Els actors 
 3.3. Criteris / criteri 
 3.4. Interioritat i exterioritat  del món de l’art 
 3.5. Relat i relats 
 
 Temes sobre les lectures:  
 3.6. El manifest i la temporalitat artística [PICASSO, Textos sobre art] 
 3.7. La revolució del relat artístic [FOUCAULT, M., “Las Meninas”] 

3.8. La filosofia de l’art i la teoria de l’art com a relats emancipadors i 
indisciplinats [RANCIÈRE, J.  El espectador emancipado] 

 
 
 
El procediment de desenvolupament d’aquests continguts és el que segueix. A cada 
bloc temàtic li correspon un terç del calendari acadèmic, corresponent 
aproximadament a vuit sessions. La novena sessió estarà reservada a la prova sobre 
el bloc temàtic en qüestió. Metodològicament, la assignatura funcionarà en la 
combinació del discurs i la imatge.  

 
 

 
Avaluació 
 
L’avaluació es realitzarà de manera contínua i evolutiva. S’efectuaran tres proves, 
corresponents a cadascun dels blocs temàtics del programa. En principi i excepte 
canvis en el dia a dia de la Facultat o força major, els dies de les proves són: 11 
octubre, 15 novembre, 15 desembre, a l’aula i l’hora de classe.  A cada prova entrarà 
un bloc temàtic i tres lectures. 
 
Els alumnes que no puguin realitzar alguna (-es) de les proves les duran a terme el 
dia i l’hora de la reavaluació (gener, encara per determinar per la Facultat), i 
respectant les limitacions horàries d’aquesta. Tanmateix, es valorarà positivament el 
seguiment puntual de les proves. La nota final no serà la mitjana de les tres proves, 
sinó que es farà una valoració final de l’evolució formativa de l’estudiant. Les notes 
es comunicaran per correu electrònic al correu institucional dels alumnes.  
 



La reavaluació, amb data i lloc fixats per la Facultat, queda reservada als alumnes 
que no hagin fet alguna -es de les proves en el dia indicat al calendari o que hagin 
suspès l’assignatura.  
 
La nota de l’alumne serà “no avaluable” quan no s’hagi presentat a la totalitat de les 
proves sigui al dia indicat al calendari sigui el dia de la reavaluació.  
 
 
Els criteris d’avaluació seran: 

1. La selecció pertinent dels temes a tractar a l’hora de plantejar les principals 
qüestions de la filosofia de l’art a partir d’una obra o d’un altre tipus de 
referent estètic 

2. La claredat argumentativa 
3. La utilització adient del vocabulari vinculat a l’assignatura 
4. La manifestació de la comprensió dels continguts proposats a les sessions 

teòriques 
5. La manifestació de la comprensió dels continguts de les lectures obligatòries 
6. La correcció de l’estil d’escriptura 
7. La capacitat de discussió amb el grup i sobre els textos. 
8. L’audàcia en l’apropiació dels continguts (sapere aude), és a dir, l’apropiació 

dels continguts 
 

 
Tipus: Autònomes         

Lectura de textos 30 1,2 RA311, RA042, RA043, RA044, RA188, E02.01, E02.02, E02.03, E03.01, E03.02, E04.01, E04.02, E05.01, E05.02, E05.03, E08.01  
• Modifica 
• Elimina 

Tipus: Dirigides         

Classe Magistrals 40 1,6 RA311, RA042, RA043, RA044, RA188, E02.01, E02.02, E02.03, E03.01, E03.02, E04.01, E04.02, E05.01, E05.02, E05.03, E08.01  
• Modifica 
• Elimina 

Visites a museus i centres artísitcs 12,3 0,49 RA311, RA042, RA043, RA044, RA188, E02.01, E02.02, E02.03, E03.01, E03.02, E04.01, E04.02, E05.01, E05.02, E05.03, E08.01  
• Modifica 
• Elimina 

Tipus: Supervisades         

intervencions a classe 30 1,2 RA311, RA042, RA043, RA044, RA188, E02.01, E02.02, E02.03, E03.01, E03.02, E04.01, E04.02, E05.01, E05.02, E05.03, E08.01  
• Modifica 
• Elimina 

Treballs orals i escrits 30 1,2 RA311, RA042, RA043, RA044, RA188, E02.01, E02.02, E02.03, E03.01, E03.02, E04.01, E04.02, E05.01, E05.02, E05.03, E08.01   

 

 

Les activitats autònomes estarn formades bàsicament per la lectura de i treball sobre 

els textos avaluables.  



Les activitats dirigides consten de classes magistrals amb una alta incentivació a la 

participació, així com a visites a museus i centres artístics recomanats a principis de 

curs i en l'intent que la praxis discursiva acompany una praxis artística segons els 

procediments de l'estètica aplicada.  

Les activitats supervisades estan formades per les contribucions als seminaris sobre 

les lectures i les aportacions a les proves escrites.  
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