
Antoni PlAdevAll, acadèmic
Graduat en història per la universitat de lovaina. la seva 
biografia compta, entre d’altres, amb La història de l’Església 
a Catalunya o Orígens de l’Església a Catalunya en l’època romana. 
en el camp editorial i historiogràfic, també, ha dirigit les 
col·leccions Catalunya Romànica i l’Art Gòtic a Catalunya. Ha es-
tat President dels Amics de l’Art Romànic, director General 
de Patrimoni Artístic de la Generalitat, membre numerari 
de l’Acadèmia de Bones lletres i de la de Belles Arts de Sant 
Jordi i assessor artístic al Servei de Catalogació i Conservació 
de Monuments de la diputació. És membre numerari de 
l’institut d’estudis Catalans i ha estat mereixedor de la Creu 
de Sant Jordi (1994) i la Medalla d’or de la Generalitat de 
Catalunya

AMAdoR veGA, convidat
Amador vega és doctor en Filosofia per la Universitat de 
Freiburg im Breisgau d’Alemanya i catedràtic d’estètica de 
la Universitat Pompeu Fabra. es dedica a l’estudi dels mo-
viments de la mística europea i el seu impacte en l’estètica 
moderna i contemporània. d’entre les seves obres, desta-
quen Ramon Llull y el secreto de la vida (2002), Arte y Santidad. 
Cuatro lecciones de estética apofática (2005), Sacrificio y creación en 
la pintura de Rothko (2010) o Tres poetas del exceso: la hermenèuti-
ca imposible de Eckhart, Silesius y Celan (2011), entre d’altres. És 
president de l’Associació d’Amics de la Bibliotheca Mystica 
et Philosophica Alois M. Haas i membre correspondent del 
Collège international de Philosophie de París. 
 

FRedeRiC AMAt, convidat
l’obra de Frederic Amat ha estat exposada en diferents ciu-
tats i s’han organitzat retrospectives de la seva producció en 
el Museu tamayo de Mèxic i en la Fundació Miró de Barce-
lona. la seva apertura i concepció creativa i el desafiament 
a una única forma de categoritzar l’ha portat a integrar en 
el seu treball artístic múltiples llenguatges. Ha realitzat 
escenografies per a obres de García lorca, Brecht, Koltès, 
octavio Paz i Juan Goytisolo. també ha dirigit i conformat 
espais escènics per a òpera i ha dirigit i ha il·lustrat diverses 
obres literàries. Cal destacar les seves intervencions en 
espais arquitectònics en els que combina pintura, escultura 
i ceràmica. Finalment, cal fer esment de que ha estès la seva 
dimensió de pintor en pel·lícules com Viaje a la luna o Foc al 
càntir, entre d’altres.
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LA RELACIÓ ESTÈTICA/ÈTICA 
EN LA CULTURA DE MASSES 
no hi ha estètica sense ètica, diu la cèlebre sen-
tencia que Kierkegaard popularitzà i que, poste-
riorment J. Mª valverde va reprendre en deixar la 
Càtedra d’Ètica a la UB, eludint la necessitat d’una 
regeneració estètica en la cosa pública franquista.

Si en aquells moments els esforços per establir un 
equilibri entre aquestes dues categories eren difícils 
i dolorosos, ara, en el món actual, tampoc és una 
tasca fàcil voler restablir l’equilibri entre estètica i 
ètica immers en una cultura regida per un discurs 
que consolida l’aparença que redueix l’ètica a una 
simple pràctica exhibicionista, deslligada de la 
realitat.

d’altra banda, la submissió de la conducta social i 
individual al poder econòmic i la sacralització de les 
finances ens porten cap a una dilució de les regles 
i una alarmant obsolescència dels escrúpols que 
banalitzen l’ètica fins a reduir-la a un tot és vàlid, tot té 
un preu.
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Paradoxalment, en aquest món, immers en les 
lleis del mercat on s’imposa una cultura me-
diàtica, l’estètica adquireix un paper cada vega-
da més rellevant. Això sí, una estètica reduïda 
a la divulgació del semblant, una estètica que 
consolida la reproducció del ser i s’anul·la la 
subjectivitat. Una estètica epidèrmica que pel 
simple fet de ser bella i desitjada ja adquireix la 
categoria ètica.

lluny, doncs, d’aquella unitat harmoniosa 
d’ètica i estètica que conforma una mateixa 
cosa, en sind Eins, en paraules de Wittgestein. i 
és en aquest sentit que considerem convenient 
iniciar una nova sèrie de sessions amb l’objectiu 
d’analitzar el procés de creació artística des del 
comportament ètic i estètic dels propis artistes.
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