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2.3.4 RUSKIN VERSUS ROSSETTI

En resposta a un amic preocupat perquè un nebot seu. val Pnnsep.
havia entrat a formar part del cercle d'artistes de Rossetti, RusHn es
planyia d'haver protegit als Pre-Rafaelist^s t d'alguna manera es confessava

' answerable for a |ood deal of this fatal medievalism in tne
beginning of it not indeed for tne principle of retrogression -Put
for tne stiffness and -juamtness and intensity as opposed to
classical age and tranquilitv i es declarava "sickened of all gotnir
by Rossetti s clique" nl

L'any 1858, data en out Ruskin va escriure aquesta carta, l'origina-
ria Confraria Pre-Raf aeiista havia desaparegut com agrupació i cada un oeis
membres seguien recorreguts divergents 268, però continuava viu l'esperi t
del Pre-Rafa?lism.? en la persona de Rossetti Per aquesta epoca. Rossetti
ja havia donat forma a la seva 3f itriu particular, al seu ideal femení, i
vivia en un palau (íart personal a mig cam' entre el somni i la literatura
rtxJejät de sentiments ir.dtf inits La seva pintura es reduïa a un etern retrat
d'aquest ideal i els problemes artístics esdevien qüestions de forma, color,
línies armoniquts i composició A mes ja feia alguns anys que la segona
generació de Pre-Rafaelistes el voltava modificant profundament el treball
11 esperit del primer moviment Per la seva banda, Rusktn, que havia
publicat el primer llibre dedicat a temes tfeconomia política, ja no podii
acceptar plantejaments com els de Rossetti També era hereu del romanti-
cisme però el preocupava desenvolupar aquells aspectes i pressupostos
implícits en el moviment romàntic que Rossetti havia abandonat A finals
dels anys 50. la postura de Rossetti t la de Rusktn suposen dues tendències
artístiques i dues concepcions de l'art, sinó completament oposades, si q«e
es troben en franca polèmica

Tanmateix, només set anys avans Rusk in havia enviat cartes al
TiriES per defensar la Confraria de les crifques aparegudes desprès de les
primeres e^osicions del grup269, havia put Meat un pamflet explicatiu del
moviment i del corrent attsttc derivat ( Pre-ftoßhaelitim, 1851 ) que
desires va desenvolupar en una conferència 27°, finalment, també havia
inclòs comentaris sobre aquests pintors en molts dels seus llibres 2?l Com
a conseqüència tfaquesta campanya de defensi, Rusk in i els Pre-Rafaeiistes
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tsdtvin- queren «nies, in ti cas particular dt Rossetti, la seva amistat
amb Rusk m conegué successius alts i baixos fins que finalitzà bruscament
desprès del I860 per qüestions purament personals272 Anteriorment, entre
ell 8551 tl! 857» col laboraren donant c lasses dt dibuix junts en el wort ing
Men's College, experiencia recull l de ptr Rusk In en t! llibre The Elements of
Drmtng( 1857) Is en els llibres dels primers anys 50 on Rusk in dedica més
sovint elogis als Pre-Rafaelistes 2731 sembla que m aquesta època
comparttixtn Its mattixts tdtts sotrt l'art i et procés artístic A mes,
Rusk m ajudava tl pintor comprant-li molts dels dibuixos artúrics d'aquesta
època Paral lelament, però, Rusk in comença a interesar-se cada vegada més
per 1 economia la política i tls problemes de la soottat de la seva epoca A
Joy forlver, $it tn la primera tdicio ts titolava Tne Political Economy of
Art, apareix l'any '.857. i iMoMsiast tl mateix I860 Es dona, doncs, la
coincidencia que Rusk in mieta la seva crìtica social en tl curt periode de
temps er. que la seva amistat amb Rossetti ts mes tnrtta, mal jat
comenci ja a detenonr-se L oposició conceptual que separa Rus* in at
Rossetti no arribà a mattrialitzar-st mal tn una polemica oberta compara-
ble a la que navi a enfrontat Rusk in amb la politica dels Retormadors Resta
latent fins a la celebració del judici que wmstler va pleitajar contra
Russin

D'altra banda, pero, és innegable que a l'època de l'exptnéncia
Pre-Rafaelista existía un acó. d tàcit i explicit sotre aspectes importants
relatius al mon de 1 art i de l'artista Atès ti patronatge del crític, entre el
18481 el 1855 e? difícil descobrir grans difertncits conctptuals i
d'actitud entre les iöees de Ruskin i l'ideari dels pintors Per la seva part,
els Pre-Raf aelistes navien assumit com a principi central del seu ideari la
creença bàsica de RUSK ,n de remetre s a la naturalesa tn comptes de seguir
regles estètiques i models artístics instituïts, pero, tal i com es
comentava tn tl capitol anterior, tl critic i tls artistes entomen la
naturalesa dt mantra diferent

D'altra banda, si ts compara la visió Pre-Raf ae l ist a i ruskmiana de
la naturalesa amb !a dtls corrents rtalistts i naturalista dti Continent,
aleshores tar tl critic com tls pintors apareixen reunits tn una mateixa
ttr.dtncia separats únicament per uria qüestió dt matis274 Aqutst matis,
però, es el que permetrà descobrir Its oasts teòriques dt Its divergencies
posteriors d'aquests autors, ts tracta dt! procés d'independitzacio de l'art
respecte de la resta dt formes dt pensamen D'una banda, per a RusUn. com
per als Pre-Rafaelistes. la naturalesa significa i espectacle del paisatge
natural i no inclou la realitat cultural m l'obra dt l'home sobre el paisatge
si aquesta excedeix i àmbit del ptntortsquismt Però això no suposa en el
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CM de Rusk í n renile lar a la realitat social en la quäl es dona el fenomen dt
! art Aquista té una clara i determinant influència sotre »es manifesta-
cions artístiques, però no com a tema del quaore o com oojecte de reflexió
-que sena l'actitud característica del realisme francès-, sinó com a
condicions ptr a qut l'art P jgui existir í desenvolupar-se espontàniament
En aquest seni it, el recurs a la natura-t sa no suposa per a RUSK »n propugnar
un art analític o conscient de la realitat exterior^, més aviat es tracta de
poder recupfrar per a l'art la possibilitat d'expressar emocions sentides
realment f, per tant, poder realitzar l'operació embelliöC" a de l'art a través
de nous camins, és a dir. sense sotmetre s a Its condicions funes normes
estètiques276 En aquest aspecte, Rusfcin aporta al Pre-Rafaelisme la base
conceptual des de la qual establir la sacraMzacio de l'art i la mistif icario
de l'artista

També és ventat que en ei temps de la Confraria originaria, el
Pre-^af aelisme oferia a Rust in la possibilitat de demostrar la seva idea
oei que navia te ser un nou estil artístic deduïble a partir del concepte
general d'estil historic Els Pre-Rafaeüstes es referien, amb el seu nom, a
ur. determinat període històric per posar de manifest com era el pes duna
tradició sense categontzar-la i fixar-la en regles artístiques i així,
reivindicar la llibertat de rartista Rustin rvavia utilitzat el passat per a
explicar com eren i com haurien de ser els veritables estils artístics En
aquest sentit, ta pintura contemporània no na de ser merament un revival
formal però na d acceptar I ensenyament dels mestres antics per pooer
interpretar i renovar constantment l'estil277 i inici historicista, a mes
medievalista i àdhuc de base literària, del Pre- Rafaelisme sintetitzava
perfectament tots els ideals de Auskin defensats en els primers llibres278

però a la vegada el propi RUSK m, i potser únicament ell. va adonar-se oels
límits expressius i tècnics del Pre-Rafaelisme originari en comparar-los
amb Turner Així, r aproximació d'aquest darrer pintor a la natura suposava
un llegat molt mes important per a ¡a pintura perquè, a més d'inspirar-se en
el gran espectacle natural, havia aconsseguit una síntesi dels procediments
pictòrics totalment innovadora279

Normalment es considera Ruskln o bé com un dels representants mes
significatius del Pre-Rafaeiisme en la vessant literària del moviment, o be
com ei seu inspirador i teonc, i així s estableix una continuïtat artística
entre el seu pensament i l'obra dels artistes280 No hi ha dubte que aquesta
interpretació descriu perfectament la relacions de Ruskín amb la Confraria
encara que no es faci esment de les diferencies de matis ja existents en
aquella època Però si es considera revolució particular de Rossetti i de
Burne Jones en relació al pensament del crític, aleshores el panorama
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artistic angles varia sensiblement Com es veurà repetidament, li figura de
fossetti estableix t) pont entre ti Pre-Rafaelisme l ti moviment dt l'art
per l'art, vinculat a Hmpressionisme i al modernisme de f mals de segle En
canvi, RusKin, cada vegada mes compromès amo la realitat sonai que
l'envolta, esdevindrà l'inspirador de tots aquells corrents que parteixen del
principi ètic com a concepte Haste de la seva actitud artística Potser no es
tracta fun detall insignificant tl ftt que tl propi Rusk in, ja des del temps
en que els protegia i defensava, destaques sovint l originalitat de les idets
del corrent i la independència dels pintors en e) seu art Ml.

La diferència conceptual més important que oposa la reflexió de
RUSK m a la practica artística de Rossetti és el propi concepte d art que, en
el cas de Rossetti ei portarà a acceptar el principi de l'art per l'art, i en el
cas de Rusk in, a rebut jar-lo l'art per l'art no és una idea purament anglesa,
ni les seves primeres aparicions coincideixen cronològicament amo el
moviment Pre-Raf aelista, però, com s explicava en capítols anteriors, era
una idea implícita en el seu ideari i fàcilment deduïble delí sense que això
suposi un trencament en l'evolució d?l moviment En el cas concret de
Rossetti es troba ja suggerida en els escrits del I850282si bé en ei fons la
seva reflexió no es sinó el desenvolupament d una concepció de I art present
en el moviment romàntic i particularment ¿n I obra de Keats ̂  Tanmateix,
el principi de 1 art per l'art no esdevindrà un corrent clarament definit fin«
al darrer quart del segle amb el moviment conegut com Esteticisme angles
rtne Aestneticism") ** No serà fins aleshores que el terme angles "art for
art s sake" significara de Torma inequívoca acceptar la separació entre
ètica i estètica i per tant col.locar tot 1 èmfasi artístic en el propi art
oef mit únicament com la recerca de la bellesa Formulada així, aquesta idea
pot ser totalment nova en el panorama cultural angles del segle xix. però es
sustenta sobre ei principi previ de la separació de l'art de la realitat,
operació que el Pre-Rafaelisme realitzà perfectament amb la seva pintura

Ja a H3fìj3n.i5ou/(\^^)\ Rossetti suggereix la necessitat de
(autonomia de l art, idea que es va perfilant només a partir de les
reflexions intimes de l'artista El conte narra la historia personal tfun
pintor italià primitiu, Chiaro, t de com aquest va adquirint gradualment la
consciència d artista El texte pot dividir-se en dues parts centrals la
primera, molt més relacionada amb les tesis de l'art per lari, correspon a
I» vida de l'artista en mig dels homes, en la segona, Rossetti voi justificar
1 aïllament obligat de l'artista explicant el caràcter trascendent de l'art

"Chiaro, concebent l'art com si fos per 1 art mateix, i estimant-lo
profundament, s'esforça des de l'infantesa a imitar qualsevol
objecte que li oferís la naturalesa ( ) El desig aguditzat envers una
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corpore itzac) 6 visible dels seus pensaments se It enfortia amb tls
anys (...) s'adona que una gran part tfaguel la reverència gut havia
confós amb la ft només havia estat Vadoractó de la be ilesa" a*.

Fins aleshores, Chiaro només havia perseguit la fama t e) reconeixe-
ment dels homes encara que en el fons saoia que l'art tra alguna cosa mes
que la sola persecució de la bellesa, pero oían vol abordar tls grans
continguts morals, Chiaro no pot r epresentar -los sinó Is per mitjà d" un
simbolisme fred i una personificació abstracta Aleshores, amb its seves
mateixes paraules, l'artista no es m Déu ni home, no és com tls homes ni
esta per damunt tftUs AIXÍ, l'artista no trobarà la tranquihtat tftsptnt
fins out aconsegueix de pintar la seva pròpia ànima quan se li apareix
durant un somni L anima, lògicament, pren t'apartiiça d'una dama molt bella
i les stvts paraules, que constitutiMtn el nucli dtl missatgt resettle,
defineixen quin es el valor trascendental de l'art i el camí per assolir-lo En
aquest trascendale lisme, doncs, el valor ètic de l'obra d'art c-sdevè
implícit al propi fer artistic i assoleix la categoria de concepte artístic

' Jo soc la imatge, Chiaro, de ü teva pròpia anima dins trj Mira m
i conti x-me tal com soc t /La fama no et basta perquè cercares ia
fama cerca la teva pròpia consciència ino pas la de la ment sino la
dtl teu con i tot stra satisfactori i suficient ( ) Com es que tu, uri
home, vulguis dir fredament a la ment alio que Dtu ha dit calitía-
mwt al cor'* No vulguis donar a D-ÍU mes del que t'ha demanat, però
a l'home també alio que es de i home En tot alio que facis treballa
sempre amb fi teu propi cor i ) Momes ftnt-te 1 1 seu igual ell pot
aprendre a mantenir una comun'o amb tu, i per fi rtconeixer-te mes
amunt" "*.

i Chiaro pinta la seva ànima, el rttrat d una dama molt bella En tot
el relat ts prou evident la concepció sacra htzada i quasi litúrgica de I art i
dtl missatgt de I artista que s esgota en tll mateix, a més de mostrar la
base narcissista del seu ideal femení Encara es mes revelador com
Rossetti situa l'tscena dtl pintor amb la stva ànima Chiaro dorm tancat a
i estuo i, mentrestant a fora, al sou mattix carrer, la durat celebra una
festa que acaba en una explossió de violència El pintor ni tan sols para
tsment tn els tsdtvtnimsnts fins que l'tndtma al mati vtu els morts del
carrtr í tls dtsptrfectts dt Its casts d*l davant La vida txterior, la
realitat del mon, doncs, deiMtn tf mttrtssar ïartista tntrtgat al reconeixe-
ment de Its stvts prop»ts vivtncits

En els stus pnmtrs dibuixos i acquarti Its, Rossetti treballa
sempre tn bast a uns conceptes antagònis que estructuren la stva
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simbologia particular, mascult-femeni. actiu-pasbiu. Interior-exterior l
que van perfilant la figura dt l'artista per oposició amb el mén exterior
AIM), cada vegada més, l'art apareix definit en relació a Its vivències (fun
personatge determinat que disposa d'unes facultats innates que el
col 'oquen per sotre del mon exterior \ dels altres només, in el fons, tsta
defensant, una concepció de rart tesada en el culte al gent expressiu que ne
necessita d'una formació acadèmica208 Pero, a la veçada l'art esdevé
progressivament l'expressió de la vida de l'artista En l'obra de Rossetti,
aquest fenomtn queda perfectament reflextit fins al punt que els canvis
estilístics de la seva pintura responen fonamentalment a una transformació
del seu ideal femení que coincideix en el temps amo les vicissituds de la
seva vida sentimental Així, per exemple, el primer canvi important en la
seva otra arriba a l'època en que ell i Lizzie Síddall esdevingueren amants
Plàsticament, es resumeix per la substitució de l'Idea) de Beai nu pel de la
Rema Ginebra amo la consegüent pèrdua de virginitat i candor en els seus
retrats femenins acompanyada de la desaparició progressiva de retràs
masculins eri els seus quadres209

L evolució plàstica de Rossetti consisteix en allunyar-se progressi-
vament dels fans principis morals mitjançant un sistema de símbols cada
vegada mes abstractes i refinats fins a poder aïllar els principis de la
bellesa pura i ideal A mesura que aprofonditza en l'etern retrat del seu
ideal femení, Rossetti va perfilant un univers específic de I art, allunyat i
inassolible des de la realitat de la vida quotidiana, definible únicament amo
el jocs del llenguatge i dels elements instrumentals de l'expressió plàstica,
formes i colors A partir tfaqui, els problemes morals oerivats de les
relacions socials i dels comportament quotidians corresponen només a
I ampit de lexpenencia i passen a formar part del mon de la realitat O la
mateixa forma, la recerca d un univers especif'c per a l'art suposa
essencialment postular la impunitat moral de l'artista \ de ''obra d'art No
es estranv doncs, que per a Rossetti cap tipus de problema social tingui
interès a no ser que el destorbi del seu treball290 Per tot això és, doncs,
plausible afirmar que en els primers anys 60, Rossetti na acceptat plena-
ment el principi de l'art per l'art En aquest contexte, només cal recordar
que en aquesta època, Rossetti t el seu Jove amic poeta, Algernon
5v. inborn*, llegeixin Baudelaire, Gautier i Sade, tres dels autors mes
significatius en el corrent de l'art per l'art francés, i que aviat Whistler
entrará a formar part del seu cercle d'amics i admiradors més pròxims W1

Pot considerar-se, doncs, Rossetti com la figura que estableix la connexió
entre la tradició romàntica i els corrents de finals de segle simbolisme,
teoria de l art per rart, esteticisme i tíecadentisme
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Tant en ti punt 0t partida ?;©m en l'evolució teòrica del seu pensa-
ment, Rus*ir. stgutix utcimi relativament diferent ai oe Rossetti El
principii propòsit 1 ti leitmotiv" dt la seva recerca és ti dt plantejar en
termes nous els deures morals dt l'art Tanmateix, ¡estudi de la relació
entre l'ètica i restètfca m esgota completament l'àmbit de la teoria
estètica rusMniam rvs aviat, la problemàtica moral actua en tl seu
pensament com un axioma respecte del qual comparar tls avenços concrets
cíun corrent artístic, i originalitat de its aportacions plàstiques (Tun
artista, o, també, tl c ntext teòric des del qua! comprendre un estil
artístic com a product.- historic Constitueix tl rtrafons general de la seva
reflexió soore r art i, ... aquesta forma, determina els límits propis de
l'estètica com a discierna, de l'art com a nractica especifica i d€ l'artista
com a personatge comr omès amí la societat que l'envolta

Des duri punt d* vista est» Kte, la recerca de Rusk in intenta esta&nr
la relació entre letica 1 1 estetica a dos nivells diferents la importare la
dels quals varia segon* la seva evolució personal Per una banda, planteja la
relació entre la bondat noral de la personalitat de l'artista i la incidència
d aquesta en la qualitat je la seva obra, es a dtr establir la relació de
I artista amb el seu ent< rn cultural, per I altra, es proposa definir quins $'»n
els continguts purament etscs implícits en l obra o art i com aquests e«
tradueixen er el concepte de bellesa, això suposa tractar la importància
entre forma i contingut en I obra d art En eas seus primers llibres, el probM
ma de la bondat de ¡artista no es sir* una premisa indiscutible derivada
sense cap modificació substancial de la visió de I art suggerida per Pugin
En aquesta època, el problem? que Ruskm es proposa és el d'establir la
correcció ètica de lart a partir de lespecificitatde la practica artística
Nones així serà possible perfilar les condicions necessàries per al naixe-
ment dun nou estil artísticament veritable Posteriorment, desprès de la
reconsiderado de l'art f els pintors moderns i a mesura que creix el seu
compromís amb les qüestions socials, linteres de Ruskin es dirigeix vers et
problema de la moralitat de l'artista i la seva obra en relació a la societat
Cal recordar també que en la reflexió ruskiniana l'aproximació moral a ! art
es indestriable de l'anàlisi històrica i, per tant, depèn molt estretament de
les consideracions sobre els valors i els principis que caracteritzen les
diferents èpoques històriques

En l'anàlisi de l'obra d'art, tant si es tracta de pintura com d escul-
tura o d arquitectura, Ruskin considera el problema específic del contingut
moral del quadre però sense arribar mai a determinar quins son els
continguts específics que defineixen un art moralment correcte O una banda
es conscient del poder i la influencia que poden tenir els artistes però



277

també sap la impossibilitat tf estafe) ir ti valor artístic Ut 'obra referint-se
únicament al continguiw En aquest sentit, també per a fciskin la missió
social dt l'artista c »minua sent trascendent però tl contingut dei seu
ensenyament es difícilment explicat le tn paraules t menys en reales
formals concretes ̂  Per atxó opti ptr estudiar »ts litis ut l'art 1 de la
creació estetica definint-les per comparació a les llets de 1 ètica AIMI per
exemple, quan ts refereix a l'art en termes de veritat utiiüza un concepte
relatiu a les pròpies lleis de l'estètica i, aleshores, les mentides artísti-
ques es tradueixen en simulació de materials, en falsifica id de l'esforç
artesa, o recobriment destructures per amagar la debilita', constructiva294

La relació entre ètica i tstètica es tamöe una de to raom impor-
tants del seu naturalisme Aquest suposa, per una banda, K humilitat i el
respecte de I artista davant l'obra de Déu t, per afxé, la mi. sió de l'artista
és i a d esforçar-se en representar-la el més acuradament i fidel possible A
la vegada cercar la inspiració en la naturalesa es ei procediment artístic
moralment mes valuós perqué es un acte tfhumihtat de l'tx me davant Deu,
mentres que el referr-se als models clàssics amb r únic propòsit tfímitar
ones formes i sotmetre s a unes liéis estètiques establertes no signif ica
sinó 1 altivesa de I fwme que prefereix la seva pròpia obra « la de Deu 295

D altra banda, a traves del coneixement de la naturalesa la« tista pot
descobrir el contingut específic de les lleis morals i l'ordre orgànic es
regeix i funciona en base a priricipis similars als de la vida ílels només i
per tant, les litis de la natura tenen sempre una traducció roral possible
AIXÍ per exemple, en la natura es pot veure per fectament ço»n la vida
sorgeix espontàniament de la var etat i les diferències essencials, no de
rnomogeneitzacio dels components i de la repetició que car<;:tentzer. els
mecanismes o (estètica clàssica296 La gran rrussio de I artista es la de
reconèixer acuestes grans veritats que es troben, a la vegad?, ocultes i
exposades en la naturalesa i comprendre que les mateixes lleis regeixen
també la vida dels només D aquesta forma, Rusk .1 postula un oaral leiisme
essencial entre les lleis que regulen (estètica i les que articulen l'ètica297

En aquest context, la bondat moral de l'artista esdevé una con-iicio
necessària per a que pugui percibir i reconèixer l'ordre moral de la natura i
l esplendor senzill de la vida, l'artista necessita, lògicament, (tuna certa
actitud favorable al be i d'una certa disoostció natural per la bondat296

Tanmateix, el paral lelisme.establert entre les lleis de ''etica i
l'estètica no pot api i car-se de modus similar en el cas de les formes
concretes d* (estètica Si per una banda és innegat'e la coincidència
existent entre la capacitat per a fruir el plaer estètic i la conducta educada
i bona & una persona, aquest fet no es suficient per a definir la bel lesa
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txclusstvament en termes morals Les normes morals només poden servir
per avaluar la finalitat de robra ö art t Jutíicar-la com a tal, però això no
explica Its causes de la qualitat estètica Des del punt de vista estètic, el
concepte de bellesa s explica primer com r experimentació d'una sensació de
plaer a través dels sentits, un tipus de plaer, doncs, qualitativament
diferent a .a satisfacció que provoca la visió del bé299 La bellesa és més
aviat un privilegi de la visió que contempla t es perd en la contemplació
emocionada d'una obra i tfun paisatge L'artista és essencialment una
criatura que veu l sent emocions -"a feeling and seeing creature"300-, que
descobreix emocionat la bellesa en el seu entorn natural i expressa aquesta
emoció En aquest sentit, es descobreix una forta component sensualista en
la teoria estetica rossiniana30', pero al no deslligar-se de la finalitat
ètica, la contemplació estètica no suposa en un principi cap contradicció de
la relació implicita entre ètica i estètica la bellesa, sobre tot la bellesa
natural, es un do de Dey als només i la seva contemplació i gaudi es, per
tant, un acte de devoció Representant la naturalesa que I envolta i la seva
bellesa, l'artista acompleix perfectament la seva missió devota. Aíxi, la
seva preocupació no és tant la d ocupar-se oels grans continguts generals
sinó la de cercar la t^litrsa <3e les petites coses que I envolten i
representar-la en la seva pròpia ubra Només posant de manifest les forrnes
de la vida i l'organització de la creació divina, l'artista demostra amb la
seva obra els principis morals que regeixen la vida dels només302

Per altra p*rt, al definir la bellesa com una sensació combinada amb
un sentiment, Rust m s'enfronta necessàriament amb el problema de la
representació artística del mal moral, de la Hetgesa o de la pobresa social
per la qua) opten alguns artistes sense que això suposi una pèrdua d emoció
esteneu303 En principi, això suposaria replantejar-se el problema
específic del contingut del quadre però en I enfoc rus* mia significa mes
aviat establir l'oportunitat moral i social de temes similars, i si això es
tradueix necessàriament en un tractament artístic i una valoració estètica
diferent La diferencia qualitativa substancial, perd, rau concretament en
l'actitud respecte d»l mal i la desgracia humana que palesa el tractament
artístic del tema *" D aquesta forma, els estils artístics i les èpoques
històriques, com també els artistes particulars, apareixen classificats en
funció de la manera com aborden un tema amoral o de l'objectiu patent en
les seves formes Així per exemple;estils ornamentals basats en motius
geomètrics o abstractes com els àrabs 305

( palesen una recerca dels
sensualisme per ell mateix i aleshores perden un dels continguts mes
importants de I art com és el l'expressió de sentiments humans Aleshores
ei sensualisme pel sensualisme esdevé un símbol inequívoc tfamoraiitat,
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tant en t f cas (tel pintor com m el del període his í òr i c en que es dona
aquest és també ti cas del Renaixement t de tot l art posterior En aquest
sentit, si be per una tunda poden descoonr-se chrs paral·lelismes entrt 11
concepte rusk mia de Del lesa i l'estetica sensualista i refinada de Rossetti,
per l'altra, ti pintor, a partir del moment que es concentra en la represen-
tació de la sensualitat i tls seus simools, confirma la hipótesi de Ruskin
que un excessiu sensualisme desemboca inevitab ement en un amoralisme
essencial306 L'evolucio ot Rossetti demostra com l'artista al preocupar-se
ùni:ament de desenvolupar el seu art deixa dei In tivament tf Interessar-se
per la realitat social que r envolta

D aquesta forma apareixen clarament definides les contradiccions
implícites a Ja teoria estètica de Rtuskm si per una banda, la bellesa es un
concepte únicament i exclusswa estètic, 1 per taat és autònoma respecte de
la finalitat moral concreta de l obra, ¿per què aleshores no postular
clarament la separació entre ètica i estètica que lògicament se n derivaria
tal i com no assumiren Rossetti i posteriorment eh Estetes^ 307 Un
problema anàleg sorgeix respecte de les seves consideracions respecte del
f igurativisme en i art ¿per què justif icar-lo cori 1 únic procediment vàlid
quan el seu veritaDle motiu és el de poder deduir les lleis orgàniques de la
societat^, de la mateixa forma, ¿com garantir la correcció etica de robra
tfart sense establir els tipus de contingut i de finalitats possibles, í
afirmar sense més que el seu otjectiu real és únicament la recerca de la
bellesa?, i finalment, ¿com casar la fiç'jra del geni creador, pendent de
lobra de Deu i dels només, amb els seus deures morals sense recorrer a
unes normes estètiques especifiques, és a dir, sense cap criteri acadèmic
de referència? ̂

En tl flux continu del seu discurs sembla ( om si el proci Hcskm ni
tan sols se n adones de la poss'bilitat d aquestes contradiccions Per una
part, la genialitat de l'artlstr, és a dir, 1'exigence d'un t?.'.-nt tspecial per
a poder crer art309, és indiscutible, i fins i tot necessària, ptrque aquest
personatge pugui acomplir la seva missió especifica a ia societat Per
l'altra, el gran art pot sorgir també espontàniament del treball imperfecte
d'artesans relativament habilidosos sempre i quan aquests puguin utilitzar
les seves facultats humanes per expressar de forma plaent els seus
sentiments Lògicament, tant pel que fa a (artista talentos com a l'artesà
nabli, el gran art consisteix tn regressió honesta dels seus sentiments pel
procediment artístic i tècnic que els Inspira directament la naturalesa eri
lloc d adequar-se a regles establertes prèviament Tan sols d'aquesta forma
es possible construir un estil artístic out respongui clarament a les
preocupacions ètiques i mtel lectuai: d una època i que, a la vegada,
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permeti a l'artista preocupar-se únicament de : *va feina I de tocar la
be ilesa en e) resultat

Amt, només convertint 11 problema Ut l« moralitat de l'art en un
fenomen col lectiu i, per tant, historic, Rusitin pot superar la dicotomia
entre r absència de moralitat personal que palesen alguns bons art isles 1 la
moralitat necessària a tota otra artistica realitzable solament amb
objectius estètics En el fons, amo aquesta mutació dels pnnapis ètics en
una problemàtica nistorica general, Rusk m esta projectant una imatge de
l'art típica dels sistemes de pensament estètic que operen en tase al que
Peter Collins anomena (analogia linguistica310 Segons l'anàlisi d aquest
historiador, (analogia lingüística construeix tot un discurs sobre la
problemàtica especifica de I art, i mes concretament de l'arquitectura, per
comparació amb el fenomen del llenguatge D'altres analogies, com la
mecànica o biologica, son també patents en la reflexió sobre (arquitectura
de I època En el cas concret de PUSH n, si be la seva concepció social i
política recull molt clarament aspectes de l analogia biologica i s explica
molt millor per referència a un model orgànic, la concepció de l'art,
sobretot en plantejar la relació entre art i societat com un fet històric,
remet molt mes clarament al fenomen del llenguatge

tn síntesi, i seguint sempre I analisi de Collins, la comparació amb
el llenguatge permetia explicar qüestions fonamentals en la reflexió
artística dt i època Des del punt de vista estrictament estètic, lexempie
del Ilengutaqe oferia la possibilitat d incloure les emocions com una
poètica especifica sense naver de renunciar ni oposar-se als condicionant?
funcionals i tècnics 3n De la mateixa forma, les ciències del llenguatge
permetien una distinció particular- ment rellevant per a I arquitectura
entre 1 estructura de I edifici 1 1 ornament Per comparació amb la sínia» is,
l estructura esdevenia un problema de composició, mentres que el seu
embelliment posterior, l'ornament, s'afegia posteriorment, de la mateixa
manera que :a retòrica o la poètica ornamenta el llenguatge per augmentar
la seva capacitat estètica Definida així, la diferencia entre estructura i
ornament responia perfectament a tota la tradició ornamental de l'estètica
clàssica3I2 En ta versió ruskiniana, associant la sintaxis a la gramàtic»,
aquesta esdevé una mera normativa i, per tant, la mateixa analogia serveix
per a poder demostrar la necessitat d integrar orgànicament estructura i
decoració en el tot de l'obra d'art31?

Val la pena destacar que el propi Ruskm utilitza sovint termes
lingüístics per explicar alguns aspectes de la seva teoria estètica així p*r
exemple, afirma que l'arquitectura na de dir coses, encara que aquestes
siguin de tipus diferent a les que es poden dir amb la literatura, car nan de
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ser adequades al medi tècnic propi d'aquest ari» qui Its coses que
r arquitectura diu han de ser noves l hauritn de ser f ms i tot divertides
Pero el que es mes important de I analogía lingüistica per a la reflexió
rusk imana ts la possibilitat d explicar que r art 11 arquitectura son modus
d'expressió natural \ espontània adients respecte de Its característiques de
r entorn natural t a la idiosincràsia del poble que el genera315 O llenguatge,
com ''art popular, expressa perfectament tl concepte de manifestació
cultural vernacular Només aleshores, quan les formes de l'arquitectura
provinguin 1 sorgeixin espontàniament tf una tradició vernacular esdevindran
un veritable est t) històric, comprès i compartit per tota una col lectivitat
natural

The architecture of a nation is great only when it is as universal
and as established as its language, and when provincial differences
of style are nothing more than so many dialects ( ) from the
cottage to the palace, and from the chapel to the basilica, and from
the garden fence to the fortress wall, every member and feature of
the architecture of the nation shall be as commonly current, as
frankly accepted as its language or its coin ( i we want some stvle
of architecture
C > it matters everything whether we have an architecture trulv so
called or not. that is whether an architecture whose laws might be
taught at our schools from Cornwall to Nortumberland, as we teach
English spelling and English grammar or an architecture which is to
be invented frtsh every time we build a workhouse or a parish
school ( ) Originality in expression does not depend on invention of
new words " *16

A la vegada, RusMn planteja la idea que r art veritable no s esgota
en el refinament culte sino que pot sorgir un art molt mes potent de manera
ruda i espontània317 AIXÍ, en aquest contexte, apareix clarament definida
una de les idees fonamentals en la concepció ruskmiana de la societat com
és la defensa de la simplicitat en les formes de vida t en les formes artís-
tiques, advertint dels perills reductius que comporta el luxe en r ambient
cultural de l'home per a la moral i les capacitats creatives Paral ielament,
però, la possibilitat d'un art senzill però veritable f emotiu depèn també de
la participació i la col laborado de tota la comunitat que comparteix senti-
ments similars AIXÍ, la grandesa de l'art medieval derivava precisament
del fet que tots els artistes i artesans participaven amb la seva obra a la
manifestació del sentiment religiós cristià característic de respent de
i època Gràcies a les múltiples i deverses aplicacions, la comparació amo
el llenguatge seria perfectament per mostrar quines eren les condicions
socials ne -essanes per a que un estil artístic sorgís i desenvolupes d una



282

mantra natural t a la vegada, tarnte es definía que era un estil artístic A no
ser sinó un idioma concret, respon a »ts necessitats plàstiques t expressi-
ves de tot un poòle310

O* la mateixa manera, l'analogia lingüística permet explicar les
diferències entre arquitectura f construcció que Ruskin estableix en
qualitat d axioma en un oils seus primers Ultore n»Sf*tniemßsm Tal t
com afirma Collins, st per explicar ti carácter artistic de la arquitectura
se la compara amb la poesia, redif icaciO popular esdeve r equivalent del
llenguatge vernacular La idea de fons és que l arquitectura no difereix de la
construcció popular per ros d element s especials, de la mateixa forma que
la poesia no necessita utilitzar un vocabulari diferent; les diferencies
poden establir-se únicament per referència a la disposició dels elements
comuns i és aquesta la que permet "perfeccionar emocionalment* la
vida"320 En el cas de Ruskin la comparació amb el llenguatge serveu no
només per definir mes clarament les diferencies conceptuals i artístiques
entre arquitectura i construcció, o entre tècnica i ornament, sinó tarnte per
demostrar que la gènesi d'un estil artístic no depèn ni de l'aparició de nous
materials ni del descobriment de noves tècniques per a la construcció ni
tampoc de la recerca de nous repertoris formals Les veritables innovacions
a nivell artístic sorgeixen o W de la remterpretació de les formes
heretades, o bé de la originalitat er» continuar els materials, de manera que
unes i altres adquireixin nou sentit321 Cap canvi tècnic per si mateix es
capaç de propiciar per si mateti un canvi d estil ni tan sols dt portar
originalitat artística, de la mateixa manera com tampoc rapartelo d un
estil depèn de les innovacions fetes individualment per a que ni hagi estil
cal que els seus caràcters siguin compartits socialment t reeiaborats amb
cada nova oora 32: Tanmateix, en ei pensament de RUSK m aquest concepte
d estil no implica necessàriament acceptar el procediment clàssic, es a dir
I adopció d unes regles de composició establertes, el recurs a la naturalesa
coneguda i perceptible esdevé l única font alternativa per a trobar nou
material artístic i nous motius de decoració Aquest és el cas de l'art gòtic
que, sense renunciar a l'adopció de nous motius i temes ornamentals a
partir de la imitació i representació de la naturalesa, tampoc no variaren el
seu estil arquitectònic ni en funció de la tipologia d edifici m en funció del
tipus d art que es tractava

En aquest context, es evident que la figura del geni creador, malgrat
que Ruskin el citi repetidament, esdevé un personatge qualitativament
diferent del derivat de les tesis romàntiques Ruskin accepta el talent com
un dels ingredients necessaris en un gran mestre, però aquest talent no
s esmerça en la recerca o> la novetat o de l'originalitat personal que
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implica lexpressió oils sentiments més íntims, sinó que es demostra com
una capacitat especial per adaptar-se a un estil determinat i txtrture n el
maxim de Its seves possibilitats estengués323 En aquest sentit. I origina-
litat no es defineix en funció de la novetat, si t* un cert grau de novetat es
sempre necessari per evitar la repetició, s'expressa, més aviat, en el
descobriment de la Pel lesa veritable, com la de la naturalesa, en r equi libri
de les proporcions generals i ladequac'ó dels motius ornamentals324

Des d aquesta perspectiva, apareix clarament definit el caracer
pre-rom antic i pre-industrial de la teoria estètica de Rusk i n Tant des del
punt de vista de la conceptualització del geni creador com des del punt de
vista de la relació orgànica que s estableix entre el gent, la seva otra i el
context històric, Rus*m nega el principi individualista i introspectiu del
creador romàntic Is probablement en aquest aspecte on Rusk in podia
dissentir més profundament de Rossetti i de la figura de l artista com a
personatge estrany en 'a seva societat, tancat en un mon seu i fictici com
es la realitat de i art, i condemnat a la incomprensió dels seus semblants a
base de cercar la novetat per la novetat, per molt simbòlica que aquesta
novetat fos de les grans veritats ocultes als comuns mortals L artista de
Ruskm te un talent i una competència tan especials, i a i nora tan innates,
com Kartista romantic pero els exercita en la realització del seu treball, en
el descobriment de la bellesa natural, en l'estudi tfuna naturalesa extenor e
independent de la subjectivitat de i artista, una natura que es perceb i es
pot contemplar, i en radequar-st a un estil avalat per molts altres artistes
i pel pes d una tradició sense que això impliqui necessàriament copiar
formes concretes Per a Ruskm, les altres competències exigides pels
artistes romàntica depenen de les condicions socials, i, per tant, només son
possibles quan es dona una certa comunió entre l'artista i la societat
Perdut aquest vincle, perduda també la funció social de ranista i el
contingut de la seva missió, l'artista

"has no profession, no purpose He is an idler on the earth, chas mo
the shadows of his own fancies" ̂

Per aixo, la teoría estética de RUSK in confereix tanta importancia ai
procés de treball i a la seva organització social tan per a valorar la qualitat
artistica de les obres com les característiques essencials que defineixen
els diversos estils histories No és estrany, doncs, que amb aquest punt de
partida, la sevi investigació es decanti vers (estudi de les condicions
socials i els principis economies que regeixen la societat de la seva pròpia
època 'gualment, tanèé es comprensible que, en els seus darrers texte*
sobre art, Ruskin es preocupi d'advertir dels perills implicHs en postures
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com its de l'art per l'art526 i revis) la seva valónele del moviment
Pre-Rafaeiista

"and as quite a safe guide (in the peculiar gifts of colour], there is
nobody ( ), because the Pre-Raphaelites art all more or less
affected by enthusiasm and by various morbid conditions of
inttiltct and ttmptr"317

Molt poiemicament en la continuació del paràgraf, Rusk in explica la
grandtsa artistica dun pintor com Rtynolds, tl gran mtstrt dt l'Acadèmia
angltsa
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2.3. Anglaterra m els anys SO

2.3.1. L*En»QSlcté ü 1851 t el grup d'Henry Cole

(D

Mura« (ft presentació l documents relatius a 1 organització A «irttr 4M apn volum
JBOCW per iòdica «nomenau» '

C 2) daoftlfiLlAJai, Volili. n« M, Atrii ISSO. pag 33

(3)
teicrtt I «spent dt 1 exposició er a el <k Tonti ExhibitKir of the Worksoí industrv of
ülNülons"

Journal of Design, Yol l . n* 5 July. 1849. peg 145 1 rtumeros següents apareix un
article di er Am te l'Expostc» di Paris
fnaustrv

MaidonatJo ' Barctlora 1 9??}, peg 3 1 , fa referència a te "Gewerbe Ausstellung' de
1 844 a Sir Im

< 6 1 Les dates *$rt la htstona di les exposicions industrials provenen di Staagmm
( 1950). pajs 207-8

'.~M veur*Wiih5Tis( I974(,pags I4i 15. per 1 evoluto semantica di la paraula
"mÉBtria"
Segons aquest autor . la paraula industria dnxa di significar un atriout numi a partir
(Hl l höre (TAfton Smith //* »»!(*<**(><**( 1 776 ) Des tfalesnorts es "convertí en
un terme col toct »u per i fcsxjnar us nostres institucions manufacturer ts i
productives , amb tes seves activitats generai:* ( ) tnúusirm que feia referencia a
te perlones , empalma a) aagit xix amb mJustru! que la referencia a les institucions
El ràpid creixement en importància ff aquestes mstitucioni es veu en te creació í un
nou sistema quo cep als 1 830 es anomenat per primera vegada //Mtsrrw/wwíAixoes
en part el reconeuement tf una ser ie dl transiormacions tècniques molt importants i
tels seus efectes transfer mador s en els mètodes te produce» Tambe es, però, un
reconeixement tels electes d* aquests canvis en te societat gtobal que es transfer ma de
manera similar i expressió "Revolució industrial" ho confirma ampltamenr

(0) la oleate tels 40 fou lejxraoe to pr miera or an depre»^
popularment "the Hungry Forties" Lecrtsidwembocaenrevoltesoiireresiambel
moviment certis*8, primera expressió tel moviment sindical
OaorgiH Frd, *rtínAnitoto&\ 1975), W 1910

(9) VeureSt«o^an(l950).pegs2ll-220.perelpr()oesd-organitaciodBl8Gran
Exposició, el pepar i V«uaci6 tel Príncep Albert en aquest prette ite respostes A
persone^» imponente a l'època Sttegman destaca sobre lot eh personatges que
començaren tent ffrtos per o que pòster wrment es convertiren

U O i ffnunecte Wy«t . «cretari tel Gamite Executiu te 1 Exposició . va escriure en tl
catàleg te presentació - (HfmtíOacf^nvemeilkitímtaOÉriaiui. vol l . nags
49-50,publk^wtr»wlumsd»orestelacl«jsur8(ferExposKio- "Lateli:
conftaon te te l̂ er« tei ciuteteno Hubiera quedado canfirmete por te circunstancia
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de «a untamente el pueblo podia quarr le existencia ft ten inmensa estructure,

alguno to fortod^rtactonhjbtr a evtdrctadoî
espíritu ft empreMOOBHin e todas lasciata! sociales"
CltetprFD Klirçtnftr(l983).pàQ255
Segons SI«gm«n(19SO), pap 209-10. )'Exoo5)CKi es va organitzar »rwcel

(11) Segons lesatftso^donerlelotaadDi 1977). ptfl31,st^ltsd^
intr nacwnels de It segona meitat del sagte passat , s» »lito» ft persones visitaren i«
Great Exhibit*» de 1 85 n participaren M 000 expositors

(12) JaurnÉl Bf Pastan Volili ne?a . Junv 1851 aeas93lis

(13)
de l'Exposició aera el primer de M«»g de 1851 E n el n« 2 7. Haig del 5 1, ex pi ícela
visita tfobres que la Reine va fr el 15 o" Abril, i en el n« 28, Juny, es felicita als
constructors pr lapuntudlitaíambOA«s'henacaD8t te obres Enel nödfSetemore oc
1851 , vol V n* 3l , s'anuncia ojue te data d» clausura de l exposició es r n tfQctutwe i
et publiquen les normes i les indicacions priorati ves per la clausura

< 14) Journal of Desion Voi Y. n» 28 Junv 1851, pac % sepns l'informe signat per la
renaccio di lo revista "As e whole Great Britain nobly vindicates her position , and
there are very few departments of the Exhibition in which her manufactures art not
preeminent Our own ccunrvmen and women ar<r«l̂ sijr prised at the w;wnai
et forts and success "
Quasitft totes les critiques publicades als d»ans de l'època, alcune? feiles reproduïdes
per lareftccto-snel Journal of Pesien Vol V ne SO. Aontt 1 85 1 , ftstaquen la
importancia social de Itxoosioo malgrat que desores er it '.güín a fons el mater ta1

exposat O entre aquestes desiata to cnt ica de Wyatt publicado en el matti» numero ,
pegs \*>l-\S(±.-Tfieiìr*ft£*f)i{ntkvit*v»' ns£ot>imfrcuìiSQict.v\ l«quedemftträ
els avanî ges QUI es desprenen dt l esdeveniment per tothom , "pr oducer , sf i iffer .
consumer , manufacturer , artist, the man of scienct. the mercnant , the capitalist"
Pr ais comentaris dels veins de knigntsör idge sobre l'edifici i la seva visita a
ttiposició, a pr tir di to cor respöndincia, veure Steagman ( 1 950), pagi 215-219
En el nfi 1 8. cor responent a! mes o* Agost de 1 850 . el Journal of Pesian publica una
renew di protestes per te utilitzat tö dt Hydi Park com emplçament dt l Exposició
aparegudes als dirts

C 1 5) L edifici preuant «l Cr /stai Ps'ace es 1 inverimele Palm House dels Kew Qrd&is
construït per Richard Turner i Decimus Burton l'any 1 844-8 Nul Thompson
(1 979/2«) pig. 277
Segara Pevsner (Buenos Air« 1972/3») pi» 92, "teofatíWTwAinverfieilros
comenzT w e comprender tas ventala de tai bóvedas de vldr» -lostingudes or un
esoAjeletdefrrchEnestetipodBOOfìstruawresviseriabianusadotecnadiA*

Pau ton havia )8 construït inyr rocíes di gram dimensions cam ti dt Chetswor th
aixecat par ti Due te Devonshire per a qui treballava cm f cap dt jrdínr ta.
( Buenos Aires. 1972/3«), peg. 93. Steegman( 1950), peg2M

(16) Segons les dades apwtad« per F O Klingender (1983), peg 257, el Crystal Palace
situetaHyfcPrkm«dwS63m detongitudi43m tfaHada LOW/« capacita* er a de
924000 metres cúbics Tontenia 2 300 vigas * hierro colato que pesaban 3 500
toneladas. 358 r «tras di hierro forjado, con un pe» di 550 tone lados, y 8 361 270
metros cuadrados de vidr w ElMmeroditraiia)adoreii6etewdB39enlapnmra
semana de septiembre, a 2.260 w la primera sen«ana di diciembre y raramente baiò
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detos2CKX)haitafiriele$dimrzo- rjedasteCTW
1972/3»», ptf, 94

(t?) "Thtiwraspectaculrwperientsw t̂inbrldgibuî ^
«1 Crystal Palace) Rotori Stephen*» s tubuter Ir tlannta

Brxl̂  oí 18^5- SO crtBSinQ the henaíSU ît X )Stephewon-5M1^ Level Bridge M
Newcastle upon Tyni ( 1 845-9). the remarkable latticed melai railway arches
formerly on the Penr Wi-Darlington railway, anà Brunei's Clifton Suspension e r »age,
Br«tol (1 829-64) "
Pac! Thompson ( 1979/2«) pag 277
Per urwhistóradetoconstruakioí ponts en els segles XVMH XIX. veure Pevsner
1936 pip, 09-91, el capítol especi «te de Benevok) I960 t en general totes tes
histories m l arquitactura Marna.

(18) Mi pag 279 A Londres, poc tamps daspras di laxóos*» es onstruiren dues estacioni
amb una «trattura* farro, King's Oms ( 1851-52) i Paflötngtofl ( 1852-4).però,
contràriament al ristarne adoptat an al Crystal Pataca, tamba «cobriran amb una
façana arquitectònica histor icista

(19) Els principals ellogis * l'edifici at troben an revistes i diaris de l'època, com
Architectural Review í veure Pevsner . Barcelona 19ft3.paQs243-244i.elTMnas.el
Daily horning, i a) Jour nal of Design CI Punen, quan desprès de l'Exposició es decidi
enderrocar el palau i recensir uir- to an un altra lloc . criticava la decisió an aquests
termes "so foolish as the wanton destruction of Via only National Building that an
£ riglisnman »s rwt ashamed of owning^ vol 22, 1 852, citat per Sleegman , 1950, pag
250] D'entra els personatges mas assenyalats f mira l'írquitecte neogotic 6 O Scott
I Pevsner , Buenos Aires, 1 972/3*1
Intra els principals detractors, sanie comptar ta indiferencia manifestada par Dickens
Irefrrt per Cote, Staio. nan. id). es traban figúreseos tesdtCarlyte. Pugin i Rust in
Durant la construcció de l'edifici. Carole va decidir restar a Londres par poder
visitar- lo, ti que feu el Març de 1851 Segons apareix a tes sivas cartas, esta molt
interessai an veurà "the noise, nonsansa and confusion of this big Glass Coap- bubble"
Si be condonava 'the monster oía gigantic-Birdcage aSanhadrinoiwinoVfools<rom
at! countries of the Oioüe". admirava la ingenuïtat i al sentit pràctic deia seva
constrjccio [citat segons Fred Kaplan. 1983, peg 364]
U postura de Pugin es mes ambigua Segons r acuì 1 Pevsner (Buenos Aires. 1972/5*.
pè| 94) Pugin, an algunes da tes saves carles privadas, va tractar I edifici dB 'farsa de
cristal" , de "monstruo dt cristal " , i de "mate y despreaabte construcción" Cote relata
en tes sevts memor íes al mùinant en que Pugin va apareixtr ali tot de tes obres amo
una creu catòlica, el que va produir moments dt tansió an te constructiu de l'edifici
[ Cole J 892 .citai per Staagnwi 1950. pag 218] Tamnttt«, te majona
tfhistor tadcr s del disseny destaquen te col teboracio di Pugin amb el grup de Cote . i la
»va participació activa en l'esdeveniment dacorant te WMc Court Enals informes
relrtiusalon»it2atio(lite(ranEKDosttioaparmitsal Journalof D^ionesfa
referència constant a l'ajut de Pugin
Les critiques di Rusk in aperagueren en diversos dais saus eacnts i responen a to seva
competo global da l'art i di l'arquitectura an particulf ' Es comentaran, doncs, en el
pròxim capítol
II o« di flams ÉS rüttiWMRt diferent K l epoca da te 0rtat ErtiArt w.Morris
estava quasi:* an edat escolar t vivia encara amb te seva família Tanmateix manifesta
al seu mas profund menyspreu nagcnt-sa a entrar anal recinte quan va acompanyar te
ae^íarrjliaavwitar-teElseuroí.iantar-Abreradificifou •Wonderfully ugly"
l citat par Lindsay. 1975. pig 351

( 20) Prasf*ctsotiransiijclass**f>(*s. enJ <* novel forms a arcfiittcture anunci rotn
tr* use of Vis mataríais, aritele signat amb al significatiu seoonim de "Palladio
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(27)

Pevsner (Buenos Aires, 1972/3«), peg tS öMbuelx «quest article « Dtgby Wyatt
«Krrparégrtfd^pnmíraparttfaiiuBtrtKtea
m«uríalsapartir UB que. tal loom «Amóstrala pntoiöhisWrw<teV«rqun«cturo

I arquitectura

(21) -itweasvtocrrtxnavKtirterownrtrwItzmQ^
w»y I» üwwrtfl by i who) h/ w» slylt Architecture » tt» past had always bean based
upon styl«« tramuti, and to abandon tradition In tM$ «omul of dues appeared to be
the the final step to anarchy' P Thompson (1 977) .peg 5«

(22) L estrío dp y Parxraslw projecta» per Bar tow lOiibert Scott (1868- 74)

(23) Tan « to rnateun normnJivf ite oreaeiHacio. Jarful of Patte. Voll II . tß M. Atril
1 850. pag 33. cam en el catàleg puOlMat amb poster -oritat ola ciausura ot
l'exposicw. s'expliquen els motius pels qual es restringeix r ambit dB les bel tes Arts de
naner a que només s'adrMen «empì« tf escultura SP tant que complement o>
1 «íificacio i de ¡«decoració i Veure Pewter ( l%8) pq 294 i Steegman ( 1950' pao
•»*>•>

(24) kespectede la pos>cw queor.uparEKposKioen tes Mstoriesdel disseny, veure
Semper ( 1852), Ruskln ( 1854). Ite) ( 1934). Johnson { 1934), Ptvsner ( 193í >,
B«rinmu937).Om»3nU94t. 1948), Oorftes,( 1963) CtW swpns fltWD-aflo
(baroelona. I977).pag32 En to*s aquests textos, rExposicwJestaca com exempecfc
mal gust en el disseny
Veure tarp be Benevolo i Barcekxw '%0>. Selle M 976 '.Pevsner U 968)
En l« vbiode bae ( 1 957). en canvi, i E »posició palesa »òr e tot Id necessitat de
reflexions sobre el disseny que permetessin avaluar la «ve experiència (pag? 4-9'
Respecte de la presa consciència social entorn del disser-y . veure els ar t te tes de cr itr4
aoar eouts a la premsa reproduïts en ei Journal of DestoTi.vtil V. n» 30. Aopst 185!, i
R N wornum TftffxñtíMion as ff lesson m 7«-» citat per Pevsner ( 1983) peg 2t6
Wor num tamM vt roí lattrar estretament amo t'exper tenda oe te: escotes d» tftssenv t
amb altres actwitats desenvolupades pels reformadors (Veure B »e. ! 9t»7, pag 77)
Els articles tob organitzadors avaluant r exposició es concentren en temes
monografies . d entre els quals destaca el sector tèxtil Journal of Pesian, vol y . a

(25) Pevsner (i %8) pac 258, destaca om a »Utors exemptes í invent s absurds "un ataúd
vaciado di «re, destinado a preservar di la putrefacción ai (Munte" presentado er. la
sección -xrtaömer »cena, R W ft Wasp» présenlo un beul salvavidas estudiado par a
disminuir k»rteao^enelm«r'-se(jorise1gr»8treDroo^i!dBte1ob)ecte.e1mündC'
por teva eis rem incor porets-

(26) Sot>r e la csncepcwo>1s*verso5cíKis i el proi» D'instaurano* te
treoa)lenc«launo"ells.veuretfltate'-flpartdBGtedion(i94«)

mecanita an períodes hüter es diférerits i to o tena mecanització no es donefrnsai
peno* oTemreguer res en el jegte XX

(26) Per UT« »»lisi detallado del catategíoojecl̂ expo^s a lafreoi Exhibit ion*
veure l'article di Pevsner £1 ùnto end ¿ito per uoo moruno, a Pevsner
( Barcelona, 1968) pap 245- 311 Pevsner utilitza com a tot el
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I Wyttt dtsprtsde H clausure de

(29)
imperi, una a^ona maquina de vapor prr
t« mM egipci "incluido escarabajo" , 1 , finalment, eon a model Ms modern una
maquini amt» ornaments gòtics dt Irre

(30) If« wtwlecatatoQüBtxatKworx^ andato irai wn worlr et Irte dsg^
ingenuity and aínir ation at t»- degree of technical aff iciency achieved by J 650"

(9) ClessifK^totselsprtJdurtesexpostospe- seccions i aspar taments

(31) T)oes the progress of civilisation and ihuncreeetf̂
labour destroy: principles of taste?
Utwirsit Infurii}, fr Princv'i: of Dtsqn. Article publicat al Times i reproduït al
Journal Bf Daran. ¥al V.nt SO. fräst ISSI .MOS lbS-361

( 32 ) Jones es va encarregar del projecte de decor ano inter >or de tot l'edifici , sotre el
project«, veure Journal of Desion IV. n» 23, (fener 1850, Com a prefaci del Ve volur,,,
M* ç 1 85 1 « as presenta la planto de «stribuctt per seccions ai i Expcsicw
D'aojuestes, Jones s encarrega (k decorar !es 38tes Orega, Rflnana, Egípcia i
l "Ainamor a Court", Pugin, de to sala Ootoa i Sempr , * la sate canadenca

í 33 ) P Tnomp«on demastr a que els otnect« exposats no nguraven entre tls articles corres en
e¡s catato et les empreses P Thompson ( I977,'2^).pag 76

l94§).p9p35S-S9dKtNauncaptto1a"1afMcaniacKin<liladDrno''

(35) Journal of fJesion.VoHn. n« M. Abril ISSo.oaoSS

{ 36) Pevsner ( 1 936) pèg 1 7, comenta la maMvcanC dtl concepte d" art a partir fe la obr a
tu Sct*lhng s desprès de to (fe Shelley, Ooüridp t K«cs
Per a revolució de la par aula "Art" en e' segle x¡ x. veure wiüiarr'S » 19. '4,' paçsi? i
per a la influèrcia del moviment romàntic, pegs 70 1 ss . si t« consider a que fou B la* e
qui primer va definir el nou significat oel terme art

1 37) Les oidss sobre la R^ytl Socwty of Arts, esían «»tretes de WgHnson ( 1%7), paç 2v.
si bt te r efereuen la maior tadestudis sobra ei

Divtrsos autors oonsidren 1830 le dwao>*myca un ce/wi definitiu en ei gust i
l'orientacK) de la producció Steegmart I950;oaç3.donaladatade 1832. duan
s'apro-^ò la Refor m Bill al Parlament "as the point in which the coJlap» begar' ., er-
termes generáis, afirme que 'it is clear V evident that Taste, atout the v«r (630,
under went a charge more violent than any it had unflergonjiftralSOywrs
previoiisly"
In tl cas particular dels estampats di coto, ts a »r ds les mdianeá. Pur Ftoud
(l%l),paai5.dBfnostraqueladsvalladùdBQualitatsm»ciavvs 1820 per te
utilltacw del prooes a* estampapo mecànic ( RoUer Printing) pero no «finsi 1830
die es pot considerar OHM ti nivell mig dt to producció

(39) Quasibttrts els historiadas del ttssew i* l ar^
victorià tssmcialiMAt an termes de oust (vaurenota 24), TutstlutaMutnaiavagiDaei
fet dl Que foren els mateixos Victorians els que primers se n'adonar an ? analitzaren lec
cau9M Pevsner. Steeorrw, Benevolo. G^^ Slaaynan
intenta prò matitzar el seu ludi,, a partu dBì fftyjjeelcanoiptedf gustrom atal ix
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exhaureix la totalitat (to to situació victor tane En toineteixamreccioexcel teixen ett
esíorçosdsP ThompsoniPetr Ftoudperdífínir tes característiques essencials del
periodi victor to a través* l'igni de orara« concretes de to producete

(40) Per una relactóAlapor tac«* Pugin« le teorw! a teprtet «del disseny, veure el
capítol 2 1 S 'AWN Pumn i el nacionalista del mwimentMaogot ic -

^re to orapciorusMntoria del msswy i tes aris aplicà
232 "RUA« vertut Orte"

(42) ì^teraunfufKknrwctvjl Trat^óprimenienlaconseryacíónyarchivoòe
documentos publKXB.deipués en to tntniducĉ
propaganda ert te unificación de im menes (to via en te ferrocarriles.... «Jitó maó«
ferr(NiarxBi lústrateos notas sobre geología y ant»gueiWR A esta publicación, te
siguió )• dl una ser te de hores l f lustrate] para m ños Ideo una caja dl ladrillos de
terracota como juguete para KB paquete' publicó to primera tarjeta di felicitación
navideña lames editada "Pevwer(l9fc8)pri 244 Tambe referit per iitrts
estudiosos del per wfe victor te

(43» Tal i COTÍ e*pHcaW8thn«n1« fundació deiaFehu Summerly Ar t nanufactur es.
apareí* molt clarament el partí lelisme entre la idea i tes intentions de Cole i la oue
pot temps desprès donar »a lloc a la fundació dt Morns, Marshall , Fault ner & OD
Watàinson ( l%7), pig 29 Tarnte destacat per Lindsay ( 1975). peg 1 1 ?

1 44 > Pevsner { 1 956), pag 44, empra te mmntt paraula "riforma" per «picar tes
intencions de Cote i el seu grup Benevolo utilità la formula an ti t ito! dèi capítol
rtferent a We, Morris i tesArls& Crafts (Bentvote, i960)

i 45 1 William Dyee ( 1 806- 1864) era ur> pintor di tipus histoncista influenciat pels
"Nazarenos" alemanys Estava interessat per qüestions científiques i va arrioar a
esrnure un H tftr e «or e magnetisme elèctric Oes del 1837 era dir actor del Escola
Oficial dt Disseny a partir de la qual desenvolupà una labor teor tea imnor Unt a través
de llibres i articles A l'Escola, va far axrprar un teter arts» per a q* els alumnes
dl disseny podessin aprendre els prosternes ternes del teuit l'any 1 847 va dimitir
per a poder dedicar -se a to pintura l'any 44 havia participat i guanyat el concurs per
to decoració dl ! interior di tes Houses of Parliament En ai tau segon periodi di p*ntcr ,
Oyt* va formai part del car cte d'artistes pròxims a to Confrana Pr e- Rafael i sta

(46) Segons letfta&y. Morris ve efiriiiar une vegada que "Soutfi Remington Museum w«
raalïy gol togtlher for atout sw parions -I am one, and another is * comrade in the

Lindsay ( 1975).pag 117 i Pevsner ') 968)

(47) ^heaimoftheEĵ fbttioiihestantoihewthaltliepredu^
tt» reputation wtwch has se long attached to them , and still exhibit thoae conditions of
excellence vftich constitutts their claim of superiority of position for sterling value
in V« markets of the wor W
HOÙÌ **)**} mix* goats in t¡*úr*tt*htt)n**, /̂ /.Jpurnai of Pesian. V , n& 29 .
July 1851

( 48 ) Entre tes activitats desenvolupades per Cote per implantar i reconèixer el paper del
dissenyador an el proses industrial, figure tocantpanya per to reátxió i aprovació pel
Par tomant d'una Ilei «ore el Copyright del disaenyador Alamworiedenfidsis
primers volums del Journal ai Detip. aaereiJMn noticies i informes aotre to situació
de la l lem n que. en el prefaci del tercer volum, Mar ç 1 850. com unica le sevo
aprovat »o en la Carner a «Is Lords
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(491
Alf IM ( IIS?), «ü 44 Stgueixo to »m indicacions sobre te fonts bibliogràfiques
di I pensamwit d'aquest autor s

(50) Des *l punt de vista histor ic. 3611 tambe interessants Its marnar Ms tf Hanry Colt
*, Londres, 1 692

(St ) Owen Joncs Pìvsrt&atlscftteAirw&s ( 1042-45),
W//Í/VM H4'j,ijüntamöWvatti(T8ltr«seutorsoom per exempfc Christopher
Dresser. 0* •„„* c'0rnvr*nt(. 1856)

( 52 ) Gottined Semper .V $t 1 1 into tottnm*m untmtmixhm, 2 sols ( 1 860 >
Semper va col laborer amb Cole t els dames gr uos OB reformadors a I época oye va
passar i Anglaterra con a ref ugita polit ic Va par t icipar a te Orea» Exhibition decorar»

House Contribuí també al Journal ot Destar amb l'aritele Or, ffii Stuft of Potychrmy,
VI, n* 54, Desembre 185 1, pe§ 112
jaflssdel 1 956. Pevsnr cons xJer ah preserciadpoemper entre el grup (Tangieses
com una figura dominant i considera el pensament de's reformadors tan deutcr úf Pugin
com dl Semper Estudiosos poster tors han corroooratQueesdones acuesta influencia
per o principalment en sent u contrari Au i B«e ( 1957), pag 7S. consider a Semper
influenciat en general pel grup del gue participa com un mftTbrc me? T«nto Gwdion
( I848),pag367 "Senriper dec« al utilitarismo gue guiaDa a los reformadnres
ingleses su punto de partida el di que el arte practico ex istia antes di l¿ arquitectura,
tal como el *xpusoen un ensayo escrito en Londres er

(S3) "Whilst the Commercial value of ornamental design now comes home practical», to Ine
perception of tins of thousands -to manufacturers . artists and designers , to arttsam
and dealer: in decorative manufactures, the moral influence of durative art extends
to millions ( ) More proofs of a fact now so universally admitted that suooesful
ornamental OEMO/I is a source of «tattn to au Püttes oonofrnea m tne» pr odurtioris"
^>r at Hats tr») angina!
Jour ral of te ion Prefaci al vol l n« l, Març 1849

(.54) ti aspecto intelectual del circulo st halla mes o menos en consonancia con el
Utilitarismo, tal como es expuesto en sus aspectos Hoscficos v econom-ar por John
Stuart Mili"

( 55) Constantment, (tote i els aeus col·laboradors es refereixen a França com a ¿ais model en
e1bono^"theFre«*.theo7eetleeo^sof«83hionandw
iiLn" M.Aoni I950.pag<6.enel r^S, Jul»o) 1 849, aperen un Itei-g informe
sobre to darrera exposició di manufactures industrials di Parts De to mateixa forma.
«n ¡es análisis de la Greet tnhioitwn 'a comparano amb Franca et f retwent Veure
també Suagman ( 1 950) pet 22 1 , aobre elttnys di productes sunüiris exposats en la
»xio francesa en comparació amb els nordamer icem , mes especialitzats en to
maquinaria Veure tarnt« w Morris ïtamml lñstructm( \W*ì HM ( 1936)

<C6) Segons els mateix» redactjTSdilJjBoaÜlPJíJflD.̂
industrial es dagut a to tendència a produir •cheap goods exported to surt oark-skmwß
pur chaser ", fe a A»', "«»grò mo Wian countrys" lenin en compte que aquests països
tenen, en to percepció di) ceter, un gust ò'rent dite occidentals. Vulgarity and bad
teste would tn sudi caaes consist in inharmonious combination and false contrasts.
rather than in amount of the cotor employed- ¥o1 III, n» 18, A0Ö 1950, pagi ">9
VeuretamoeP F loud ( I960 il% U sobre 1'evolucw dels estarrjiat
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(S?) veure a G Sel te (197*) to intaniti» imprwista fries
Cote ti tractar el problema da! mercat estrangar

(58)

(59) Pevsner U %fi).p«9 264 "uo9*l«s c»«t«r ist K»m« notori« df tos ooî of
expuestos en ISSI es el hecíw de que tan poca aterc »on st presi» a a la facilidad Je

.dMlmao^e o de limpieza dB k» mismos'

(60) Per l'evolució ntetor tea dt la polèmic entre productivitat i producte, veure Maldonado
(Beratene 1 97? ).ptp 39-52

(61) "improvement t
designers, Dut quite as mu», v even mort, on that of (te public If tt* public art
unable to appreciate excellence, surely we cannot call on UK manufacturer to produce
it at a sacrifi«- Journal. ll.n«7.5«otemtKi 1849 (Address)

( 62) "The ladles art «it great purchasers of dresses, furrmurt and ornamental »or» ! , and
their taste true or false must determine the mar »et fer tue labours of the former '
R Redgrave Canons of taste carpets. taDerrvncixsancjbss Journal of Design . t v .
n« l9,Seplembre, 1850, pag H

( 63) "Good taste, however , always remain tr* same and may be reverted to all times
satisfaction and pleasures" Journal of Pesty .Voi ti i . fft 1 8. Agost 1 950, Mg

(64) ^utthetruthisjhatthtrtiofirwiifrtartíheriw^tsai^btmi^ai^
same sentiments and tendenti« of our teeing . the one k md strives to embellisn the
real fttes of life the other endievouri to give us pictures of som hiut*r conditici of
humanî 'W l> % A lecture of Mr Dvce. 1 1. Journal of Des« .Lrt»**. Atril
pao 65 fer una concepì io similar di lornament corn a resyosta ú una necessitat
numana, si bé propostes 6 part ̂  di contwtes teòrics diferente, veure Rieg! ,
( 1 095 ) , i to seva anelisi del pr incip» di 1 Atmr KKV/, tambe e', capítol dt
prtsffitacw* l'art ornaiiwìtal del ihbrediGembrich ff* Sem Murtera

( 65 ) En aquest sentit fe inevitaMi refer ir -se al femosswm r ticte d'Adolf Loss
> mi ito dei 1 90S . pero també son importants els escr its dels proíesstr s dei
cow ti matti» iropius. i d'altres auters msmnm^ del Moviment Modern

(66) l̂ìy on earth a butter -dish should be or nam .̂ted with a ser «s of Grecian mer> and
firsts arti spr^^ and a guant i^cKsOTi-etruscanornamerts''^ Journal of Cesión
Hl,nil3,r1rç1SSC,pigl9

(6?) P Collia U %5), pagi 83

(68) 0»ed»on( 1948) pag 351 "Lo que t iene lugar en el est i k» imperio no es mas que uni
devaluar ion di símbolos Tal como Napoleon devaluo to nobNi, huo tembwn to mismo
cone', adorno"

(69i P.ust»neipl« te seva concepció del disseny en el llibre rttgfwofWi& ( 1659»
Leci'Tf n La seva »iternetiva padagflpteaesttdMnvolupadi en el llibre de text rv
f/h«íW>-£*Wdir0# 1857) Nr lunahsi de la teoría r uskiniana del disseny, veure
el capitel saouent

(70) "creoojueorifNiEen 1845 «I termino rlarwföduras de Arte, con e) significado de Bellas
Ar tei o belkcaaplicacdr e la producción mecánica' urte. 1892, l, paf lOTlcitdtper
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(71) Aquest fou un (»turn rroUextès entre ̂ Quit6Ctc5 i prqeclisle5*lperx)dí compres
entree! Rococo imitien «Wiegle XIX Estr̂ ementvincolaUlesAcad&mies
<f Arquitectura. In el camp fcl disseny «oïts decoradors t arum« famosos seguint
l'exemple di Pe*i*r i Fontane publicaren els seus treball? com a guies A^unsdels
H:br«s * Pugini Al «u part «Are (rneirwtnaogMK poden «ne wure san «questo

(72) Partieutorwani.t! I hbre sobre l'AIHambratfO^w Jones ( 1842-15)

(73)
imitatw.buttor·hesugpBtionint^stvlaoftraaí'iwit

adaptat K« oí any okJ torro, ixn by «me Ihorougfify new Htea altogether"
Jour nal of Deston. I. n»?. Abril 1 849. Peo 45 1 83

C 74) L any lö57. Gole va trasltofcr el »useu tf arb otar at tws al barn londinenc di South
Kensington L'or igen lei muscu està relacionat amb Vevolucrò d> VEscola Of »eia) . i la
col toccio d"obiertes fou considerablement enr »guidi mo tes compres que feu en
representació Oil üover n «Is stands di l Exposició Actualment , el Museu fundat per
Cole s'anomena Victoria ft Alberi Museum

( ?5 ) "Aìtnuugh we recommend Mr Pugin for designs wh itf > lot* mtsnsely oU though brer.
new . sii 1 1 we do not ov any means like his Gotmcty principles applied to art -cíes tf
modern invention for whicti the, appear quite unsuitable"

En el seu Äw/(wW.rv XtorA 1 85 1 ), Redgrave afirme ìa necessitat d estudiar
I ornament antic lo prevent Vie imitation of the orn&nent peculiar 'o> one age ano or*
purpose on the utensiles of another age whict. are intended for Wil V different
[CitatperBM(l957),pag6ti
En el prefaci del Grammar of Ornament ( 1 85C ), Jones defineix així la seva r
"rie he event'jr ado a espe«br que al llevar a si 6 una yuxtaposición inmediata las
multiples for mas de la belleza pc îaavuo^ a detener esa otator tunad» tendencia*
nuestro tiempo que consistí en limitarse a cupwr , mientr ss dure to modi, tes for mas
peculiares de cualquier época pesade" (citat per Oiedion 1948. pog 344]
Par t icu lar ment revelador di « postura dßls reformistes sobre els revivals es un
comentari sobre els vestits aparegut al Journal of Design IV, n» 22. Desembre 1 8SO,
pig 127 .per oposar-se a la proposta de recuperar un tiousfe "vestit picturesque""
"Dress is a r esuli of manners and customs, and »y^ necessarily Wtowttiem.it is net

to be treated as a toy or in sport"

proposicions en l-ppendix del onmmar <* urnaminK 1856) Algunes <f aqüestes
proposicions planteen Questions teociques generals perù to «atorto tracten
detalladament eh diferents problemes teenies, es a dir orare, forma, color, textura,
volum, .«jjeinir venen en to «nstruccK)0*e30A«T« decoratius

(771 'ButitisneceaaervtostiewhowexcessoiornementistobeunoKstoodwtw
to fabr es lÉara ornament would seen, of necessity to be the or mope' ftatwre.asm
pr intad cottons, brocaoxj silks, paper hengings. carpets and the liks* ¡JMHiSi
ßfi]flD,l,nß2,AbriH849,pet57

( 78) m*m fat>TKsexnii>iMat tt*Gr«et ExtHbrtw. Journal of DJSJOB. V. n» 2?. Maig
I851.pag77, 0 Jones Otimffysfromtñtúrtttf^iOiíwt.^íñfJtsínuutHnor

r. JurU&m.
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Woci fr v*
. V, n«29.JulK>l I85),pagll9, Els al t r es

artici« sobre ItipesWé, )« citati in to majoria, tracten la qüeslio genera) «1 mal
gust exposat, eh avantatges económ ics dB ïEioosictó i m disseny. una valor acw de I
Crystöl Pala«, i üoDalançflíiasiiüof K» dB Ja irrttótna titànica.

( 79} "The position taken , Win, is Vi.*, ornament is not, neither can it de. m its right off««.
pnrcipal.tHrttnattemQtheiJiaratktftf
to tht thing dKortJad (. ,J Wi shell moreover learn to consider ornament w relat w to
the thing or r>amenied. from «tildi ipropr tatanass would be a general result • Journal
flfPiston.l.ntE.Mrtl 1M9,pagS6 En el r>umer o anterior, peg 5. w referen a
aquest principi as the sense of truth

(80) "Urw délas chatter ist K» mas notorias de tos otjetos expuestos en 1851 esel hecho
« que tan DOM atenc wnaprestr a a la facilidad äemaneio.Ä almacenaje o o*
1 jfnptfiza di los mismos"
Pevsner (1 968 ). pag

( 81 ) "ttesizeof tht pattern must always be a great consideration in designiriQ for garment
fabrics, an is to bt deter mined in a great degree by the totturt for which the pattern
is designed ( ) Again, sia of patterns is not entire** ruled by the SIA of the
individua! parts, but oftentimes by thost pii its which gtvt expression to the pattern "
Journal of DesMn. 111.0*6, Juny 1849. pag 1 1 I

1 82* Comentant un model disopra Que oinswrinifito^aim i corife»,
enuncien un dels llista» mes complerts sobre els cr iter is semantics ft l'ornament di
l'epoca "It is sensible and simpte in its structure, and it te not made to took like a
gigantic turtle in order to symbolize soup it is noi decor atad w»th car rots and turnips
because they are compontms parts of tf» abstract id» of soup . it ÖDIS not inhibit ma
sf ie* of strati, ngba»-rt1wfs the "processor of making soup"

( 83) "We find that the era of U* greatest refinement . Rome, was the more severe and simplt
in its ornament Apin , passing over the rise of ùothic architecture -We best apis the
simplest- the dKiine is marked by tne increase (rf ornament , until , in the architecture
of Henry V I and the Tudor s. ornament became almost the pnmar > consider at ion. and
tf* result, not withstanding ail its wonder í jllatwur and apparent richness, is but a
gew-faw and f toy" ( ) "So entire!, is this the case, that « has become good taste to
choose things from tne vtry plainness, end fror» the absence of ornamentation , the
redundance of which . with the select of few is felt to be vulgar ity
Probablement Redgrave On ornament, esoeciaih rtíer r ¡n: tú woven fabrics. Jour ral
of Desiar, i. n» 2. Abril 1 84 v. peg 56

( 84) Segons Oombrtch, ( 1 979). pap «5- «9 "ti «**] cstelico del comedimiento rito
ineitriceblfmenteentreteiidP con la tredKio clasica" Dins aquesta tradició. Oombricfi
desiata el pwsamant de Plato i dcCioron sobreel refinament «I llenguatge i eie
ornaments estilístics ^esperte del problema concrei di l'or nament arquitectònic
recull elsoon-ientaris di Vi'ruvi Collins ( )%S)pag 1 63. «xptic« una analogia emrt
el llenguatgi f rarquitoctura entre els autors decimononics similar a 1 estabterto per
vitruvi L wittoncietfaquestaamloQia lingüistica en el cxnceptotfa-ftanienti^
ar quitación ic as manifes'? tn la referència a to yamatica an el títol del llibre mes
important dl Owen Jor» »

(8S) foral! id ferms should tieve ever before them is. that 11 is useless attcnipting «o
««ka bao i« «$ bfautiful by any amount of ornamentation, and tftat until the fermbtst
adapted for the required purpose has ban obtoined. and that refined to ite most graceful
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(86)

(8?)

(88)

(89)

(90)

(91)

1 92)

( 93 )

(94)

(95)

06

PnrcipalrnentLooiiehseussaguidDrs

.l.ng3.ha>Ql^9.Dao

car»acK)uvmianotherai|uivterr***of lifting, hotting, supporting,

upon" fctflpm
62

í85l).ínAMB»()9S7).iíaQ

Rodgreve i85l).inA«B»en957).p«Q6:'
fi» f irst consideration of u« disigner shoukl te perfect adaptation to »mandad u«*
Manufacturers should also aim at obtaining the greatest amount of conven «roe and
accomodatw» in the tost spa», m artr ttiet the furnitures may be as suitable»
possible to th*>;,¿e and uses ol the appar tement in wnicft is plaoafl"

Redgrave umnstftafte Cjraetf 'Te^Aw'/Vs^o^ Confer ereiadiclads ài»
Soctttyof Arts Jour ra: of Pesian. IV.nt l9,Sttafr.bre 1850,pig M

"Stability of construction , apparent m well as real , the first Being neotssar y to *»>•
the e,t, the last being inulsfsni'tli to excellence and durability"

&ff£»timintin"$!/SKirt cr !¥fifffíi \ 85 1 ! , »n AH lit « 1 9S7 > . PC €-2

"Design has a twofoW relation, having in the fìrft pte, a strict reference to utilit» in
the »hing assigned, and secondarily , to the beautifying or ornamenting that ut r.it , '
Journal of Pastan, i . tß 2. Atrii

I unte llibre que comerei* ai pemamen, il aquests, autor s «I i .tot de teoncs de:
és Ali B gè ( 1 95?) "for Ätse om, and a ̂ try ft« more, we shall have to tur n for the

La major ta ffhistor m clàssiques oHi dwmny consWr en rapor«acio dils rtiormaaws
com una >-ef'ex>o sobre to Art Manufactures, concepte que divergir la del de dissen*
"on the art-side, the concern was almost all with ornament, not with structure and
function" (Lindsay, 1975. (Eg 117) Unosay recull tos paraula tatuáis de
Walk inion n%7) pag 29, ojui a mas utilità to materna frase per rtfer ir-se
ooncretamint s te seves Man sot'e disseny Afirmacions similar s es trooan a Pevsner
( 1936 ', Benevolo (l%0).0iedian( 1948). etc La raotfauòprffvt del fet que ei, lo
valoració dt to contribució fel grup dl Cote a la htstona del disseny , els historiadors
comenten conjuntament to «va obra professional i to teòrica, t consideren l aspecte
professional om a negació dol seu pensament

tesina pr nentada a to diversitat dl Ranatona,

^heiraocielstrucrv wasforthereuv^^of thedasio^erasarespecttó
the middle class I were also boiTgao.s in their vww et dasrgn. which in its
(unoarr.eritai was frtapted to the need; of contemporary middle w lass lite There »as but
scant discussion of the habits and ar rangerr.snt of daily life which are inevitably and
ttrnally conmcted with it, ant to with to cnate a «air *1 stendrd wh«íiwoukltÉ«3
to oree* up existing conventions
AHBftU957),pea,?9

Vturenota45



v 97) ElsescritsdtCMa^traclenespecifxamem^
Prefaci *l llibre Dnrinç-tooteftht School of Design, {1142-43), m conferencia

i^^mm^^{íi^it\rtfi^iÉi^im^^tí^mgSi^iatf%w»\^m
elT darrers fHjm«ros oc la mateixa revota ( ïSS2)

JournfllofDeswrt.il n« 7. Setembre 1M9. oto 2

(99)
the rwwM'tíes oí the fabric. «J gsornetry appi«» the skfletorcK tre

Journal a! Datori IV. na 24. Mrar 195l.péQl78
"Succesful panarra fer plane dflcorat«n Mist, in the first instance, heve their
lints arranpi her monwisiy. an« secondly. that We «ivtt«ns threby formed snouW be

g themselves ai vili as «ritti tí» originel Imr.ig lims"
vi. rví 33. Novembre 1851. pag 67 niar,'ö*er Jones

t ! 00 > "Ornament is ratner abstractive and reproductive ttm inutative" Willnm Dvce
'

101 1 Jonesaporta« i«oi«uswn{iooreeiornap»eritol ur enter to que hafc»«est«tìo ausente
er. R usà ir , et' Semper la psicùlccia* la per cape w" Qombrict»( Barcelona. 1980).
MS 82

1 102) Äiue^s ìlfrs ut fos foren publicades tn tl Jornal o* Design coma modeis ítoiss»^
Taribe estar reproduxfes a !e5tu(íoei disseny v»ctor lacfcP-ïvsner ( l9éiipiQ 2é?

•10?) li primera wrt«rpr stew històrica m aouen »r, rt eerrtspon a te t» i«era h*«lor n *'
ita per Pevsner r 1936 í ca inoperanciaoe Ur«formí.OB qrupdeColtí-

sotr e m a oartit dt l'ofcr a de i arquitecte w vatt que, si te w te pagir*; de1

Journal »ensava les posibil > Jrts esti list»ques * rarguitectvra del terrò, no va

( 1 04 1 "Una barre a insuperable di unti« tanto impidió que «té praracwn percibiese Its
torwas piras laUotas an toi objetas Menos a «Éautni" Owown ( 1 940 ,

(105)
pan 11 £' mateix Ptvinrr̂ irma aquesta t«i A forma mas onntundBnt en ei seu
estud1 soor e el disseny victoria ( I860; "Pese e su ato y su inganio. Cote y susarr.igK
nocon?iguiernnnadB( ) su reíor me en la facha fue une dp tantas, y las otras k-graror.

nmpÉQ.311)

(106) \w ver daúero5px>nerwo>1 Metimiento Mttírno son aquel ka que o>rt
furon pertidrwsÄl r to d» Je maquina Pevsner ( 1936) pag 23

(10?) X^le.JoriesvWytitttiebianaoeptjA sin reservas la pnrJuĉ
advirtiendD qua planteaba todo tipo de problemas sin or acedantes . y asi , »to intentaron
mejor r sinllegrakjune vez a su profunda expkracíóp" Pevsner (1 936 )pag 45
Tanmateix , ate nfcrtwÉart Uwba afirtíaran la seve postura e^actficedtvifrtels
proclames »dais dar »vals da la «eanttaeià Alni , respecte al irAlema concret del

, responen 'w one owK t» sur prised that o rrwsttouV< quarrel with thai

subsistence is a k, p number of other people, and was a great stwroi of
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29?

1 85 2. peg

(108) Atrav«<*l8furtowd^FtluSumm«rVArttt^
praiieif to el ItiJiié manufactures de arte ,ii, objetos de uso dur to, mejor disertados
pensai» él, que lo cor r lente en esa época"
Peww ( 1956. Buenos Aires. 1972) peg 44

(109) P Fioud( 1952). (1960) i(1% l ) demostra a treves UB l'esluoi dB Oiferents
.esoto

l'ornament carácter itzet per to substitució (tols »c* .us naturalist« i realistes per
motius ojoroetr ics i colors purs

(110) Seo ĵeixo la per wditaciods l'epoca victoriana utilitzada per P Thompson (!%7) en
1 anàlisi de 1 arquitectura i del mobiliari victorià

(111) Enel »hört de tast lake HintscnHcv*f>otített', 166S) es rate te ntatetxa tendencia
en l'ambir del mot»' w i Veure Gtoeg ( 1 % I ) pigs 53- 57 1 P Thompson ( 1 967), paç
83 per tes característiques de Vestii dtl segon període v icona

U i 2) "Those typ teal papers covered with cascades of naturalistic flowers in Vie colours C )
which were so acclaimed at the 0r«a» Exhibition of 1 8S 1 The Patent Off we records
now show this to be a complete misconception Such naturalistic designs wer t
admittedly popular throughout the 1 840 s in the following decade, however , there was
a radical change in informed taste mainly inspired by the writings and designs of
reformers such Pugin, the Oothc revival architec*. and Owtn Jones, compiler 01

P Ftoud ( 1% t ) peg 42, també en altres articles seus

2 3 2 Rusk t n versus Cole

U 13» Dtckens/Ér*/MM*U$S4),Ed 62. Barcelona, 19S2,pàg 2l

1 1 'i 4 ) "The suddenly turrunojs Mtoa that Art might possibly be a lucrative occupation , secured
tht submission of England to such instruction as, with that object, she could procure,
and the Professorship of Sir Henry Cole at Kensington ho» corrupted the system of
vt-teaching all ovar England into a state of abortion and falsehood of which it will take
twenty ytars to recover " FysCi^tysrd ( 1 87 1 -84). citat par Ooft/Weflflerburr,,
introd Vol XV! , paf XXVIII, note 1

(115) jrxiR^ OF C>£Sl(^. vol :i.nfi 8. Octubre 1849. pòo 72. recerrswde
iSSI.pag 25 recensió i critica de The Sien?* tf

(116) "Mr Rusk inters of acting a nrtional style of erî itecture as a possible convention
arrangement, just «you would adopte a house or a cotton print (, ) Does he not see
that the creat ion of a establishment of a style lies in causes mucti deeper than man s
option* JOURNAL OF DESIGN, vol li , n* $, urtare 1 849, pig 72, recensió de The
Sew Lamps
"Pugin having built up a theory of the best possible kind of building for a northern

cimate, and the distinctive theory of treetn ent proper for every material required for
its construction, applied it as a scale to Gothic Architecture, and demónstrate the
graceful accordance between the two Ruskm. the same course of utilitarian
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examinations ( ... ) and contrives, m a volume if ft least four In» «» öwlk , to pvt
enBSiojra&H/ to «t« MJf the wfcrfMttin contai«! M it» wrfcflftiJsprtfleoisso

voll

(U?) 7/^5/tr»y^H!*7W.voll.Appí«í\xM[1873.pao 374]

(118) "5o U^ aris oí this secorelxdrmißt be estimatad. not try Ihe quantity of bodily
dextrity they requirt, but Dv the quantity and oïgnity^

H 1 1873, pi» 375]

(119) ^56 riANUF ACT URE is simpN the ooerrtw, of the hand (X man in producing tnat
wt>ì^ is useful to him. it essential V «par *«rtself from the emolijm. S 53 Ml fs
the operation oí the hand and the intelligence oi m» together tnare is « art of making
machines, there is an art of btiWing ships,. . S 54. FINE ARTS, the hand, the head and
the hear t of MR go together , S SS hne Arts must te produced ly the hand d man w t
»ureter tr and grater ser» than manufacture w" />/^/·í7/*jr/K(l959j.Ltctore
! I , I Jftrl* %Dl XVI , pags 294-51

(120) Williams (1958). pes »7

( 121 > "l trust the tin» is gone by when weare to te toídthat tht pursuits proper to School í
of C îgn. constdr ecasa matter of art. are low. vulgar and mechan ical"
W rM*Urt*rt 1/2/3, JOURNAL Of KSION.vol l,n« l.rUrç 1ft49.piç 26

( 1 22 ) "Mo person is able to give useful and oWnite help towards such special applications oí
art . unless he is entirely familiar with the conditions of labour and natures of the

involved in the work fng Tv&Piu® ( 1959). Ucturt ill. S 71 . 1 wans.

( 1 23) The whole oí the íirü chapter is full of oeautJts. in tht general sketch of his subject,
UK enthusiasm . 'he man of education and refinement, is drvelopec tn every line, it is
only when he oegirr to meddle with bncks and mortar that he stumbles" JOURNAL \jf
DCSlON,volvi.nt3!.Selpnbrtt85l.pe325 recemioicriticadt

, vol l Oert Seite ( 1 977 ». pai 64

U 24 ) ^ero conv wie esclarecer pr wnero la cuestwn de si la arojurtectura o un marco para
la escultura, o si le escultura es un ador no para la arquitectura * The Sevan Lamp*.
(1849) IV. S 31, (1956. pa» 1 74) "It gradually became manifest to me that the
sculpture and painting were w (act t!» »II in all of the ttiwg to be daw, that these,
which i had long 'joen m the careless habit of thinking sudoroinate to the architecture ,
wert in f act the entire masters of V» Artf» and that the architect who was not a
sculptor «r a painter, was nothing bettr than a frame- maker on a large scale"

1849), Prtügala 2« aáS6 Works vili

(125)
Lecture 1 1 1, S 73. 1 »irvi j. XVI. peg 321]

( 126) WrMl.ttiBn.etoncf fllaftyniaoí Decorative art being degradad or a separate kind of
art Its nature or essenc* is simpV its being fitted for a definite place, and in that
place, . forming part of a great and harmonious whole , in companionship with other
art , and so far from this being a degradat ion for it" 7t# Two P jf to, ( \ 859) Lecture
111 , S 74. 1 rnrtm . S 75, peg 321 ]
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(12?) "ThebestrfeHdwre<ionwouWtrwmirç,ote<re<^

«Hirt, the human form. « truly «itrtWufly m tH»y rautd undar the condition«
submitted to them That isthenobtett oí ill dwration You ha« the types of both

UHM « Ni«; WWIt's te «i V*»»; and by flichelAnojlo,
the Sistine Chape! Thai ts m best of all «teoratiwart -thenobtest represent* wn «f
^ure ̂  U« nootet men' ̂  7m? .̂ ,13, (1859), Lecture II, Works XVI. pàfr 304 n
2 ^i0i»lstit5t<t>>nQ»fMrtVtt»wall-ootour)ngord«j)tsofvartm«ntsintr»
Vadean (̂ raggro s desi do*r̂  is ttwdBOoratwn oí two siwllcnurcíi cupolas at Parma,

wallDekjnoingtcachariíaíiteaoci^etVenioe.wtiiteTuianandVironesettrfwout
their noblest tMuQMs.fiMsvtfi in IM
and plaster wall? of Venta " n» fiw/fc0J!MieS9)Ueture lll.WnMVI.S73,

128) Mr*onty«sswtial(&stiftfWDetw«8nD«co^^
a (««J place, md in tw. reMM, «thar m Subordination or MI command . to tf* wot
oíorher pteoBOfart AndanthegreetestartwhictitheworWhasproducedisthu«
fitletí'or aplacearwlsutiordinatadtoapurpo«' //V/m'^/)s ( 1859)Lirt»re li!, S

32!

(129) />^Vt7 /̂>5. ( l859)LactureHi,S76,Htr-(i)(Vi.p«g 322
Enel text, Rus» n es refereu als frescs de) Par adisot T mur du al Paìau Ducal i
Venecia La r eierencia a Jones i als altres reiormadors per mitja os i etiqueta äe
dKorador or todo« es p lanteja er t: ei paràgraf al par lar explícitament di tes
propostes d estampats plans i gaoniíftr ics pròpia o" aquests autors

( 1 30) A T/ifStviefiimffs. Rusàm defensava la tesi dl to suòoroinacio recíproca entre to
du« vts per a reforçar l'tfecte «otttrc dil conjunt, però atorgava encara la tasca*
directe.' a 1 arquitecte "Desde el momento qua el arquitecto se Ate arrebatar por las
partes i rutad», corre el peligro di perder de vista §1 papal di) ornamento, que forma
parto de un coni unto, y saonf «ari tas luces y las »moras ti encanto di una escultura
deli«* ¥ «stare psrow //*>K*7¿,rv*.( 1849) iv.S3i.n95ó,pag 174)
El proleg de la segona edK 10 pétese une evolució en favor de les arts plàstiques ja
Malmeni acceptada a Tht TwoPathf\ \ 8S9) "But you will answer M, ali ifus is not
architecture at all - it is sculpture Wilt you then tell me precisely where the
«paratwn exists between one and the other *>" Lecture ¡V inihmßfefimifnatw tr>

. S 1 1 S. pa| 35?

( 131 ) "But orawtrwfiojureslxnter.arxl their repttition will become pein<jl YOU may
hr TO tesslv balance a Mere oaometr teal for» , and oppose one quWtfoii or cusp by
another exactly like it But put two ApoltoBelvio^es beck to beck, and you -ifiil not
think the symmetry improves them Whenever the materials of ornament are nob le
they n. jst be various- ^/•«7/>jr/^( l859)Lacturelil.S85,»ir^5XVi,paQ 33-1

(132) El títol de la segona confer encía puOltcada a /Iv^oü^/Hí 1859/esconcreiament

(133) //>? /'»i7/·«A'̂ ( 1859) Lecture J I. S Sò.Hjr^ XVI. pag 206

( \ 34) 'If designî  would be taught all tt» world would learn as all the wor M reads or
calculates Design is not to be spelled or summer JtoTwoPatK ( 1859) Lecture HI.
S 86, Wort* XVI . pig 334 Veure també imbourne ( 1980), pig 1 3
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(13$) /•Af^/»n5;HeS9)Hct>rtlll.S66.minryXVHxo^t »tamoa Modern
PamlarsV. -7hetwo6wtwís",Cap ix, Par t IX

( 1 36) rr*fl*r*r,t$ofDn*Mvl 1657 )

(IP)
v »sw. v«ure el capítol 2 J .4. "L obra i al pensament * John Rus* m"

(138) Oook /Wrtfcr burn, IntroJ Vol XVI, pagxirvïn

2%

(140) /^^w/^/v, (1859) Ledure il, mr/j XVI. pa» 334 Veure an els par agraís 66 a
TO la n mi A mestres de la Mst6r to dt to pintura que Rial w consider a "eur teeArs !
que recoma« per estudiar e tes Escotes dArt

(Mi) Uni raanssideeerie^ al« riviste THE CMT^
una oont réne »a de Rus* m. recull tes flver» critiques als rtproentants de la polit »ca
of total que arr i ven fins » tot als insults personéis En aquest mateix r ticte es
resumeix la resíXKtaírficial apareguda poc despr«sdi la conference L'articulista
però. no sembla excessivament satisfet ni amb te política (W Govern ni amb la *
ftyüin ^edoub'wWiier t^Oepartrwntof Art»rr«wthe«»«lv«wn8t isthesystefTi
they teach, or wna< is likely to be its ultimately result Rus* m s view» appear lobe
near I tdent xal wttfi ttiesf supç̂ leú BV ttw Oowmitee rf tte ̂ aHmteAsSfauxArts"
Ca* 'weojrburn. tntrofl Vol xvi , pag xxvm

{ 1 42 ) Vture l'anelisi dl t'ornanwM desenvolupal pels Reformador s en el capítol 2 5 1 -
'1 Expos icio de) ISSI i Henry Gote'

M43) "Letves art devttaped unir a f neu 1§w, and since twos art constantly formta it» tnt
e*iles oí Itevts ,u «nW at first be presumed that all plants and all tries would t*
alike in ttwtr growth, regular ma shapely ( ) this law of the regular develaomem of
leaves deerves Vm attentive consmerat tor of tue stvfent since it ts cateulateo te aMist
him greta'v in dasf (tying tne foltage by an ornamental treaínrwf R ftygravt,

OF MSION, vo! Ill, n« Ifc.^jny ISSO,

i 144} VeuretotalareíltoiosoDrelornamentarguiteclonicdí The 5ev$r iamps(. i@49i.
Lampara »v, S 2-e»i flmS^fm^vmm( I85l-53)vol I. cap Wixxi.ivoili.cap
VI

M4S) "here are your two p*hs tor you' Tt» r*0ßHtei\m<)), Lecture II. S &6. 1
XVi.pl« 310]

U4é) /V ̂ ^*A<,(í859). Lecture 11,86! i62.l »fírUXVi.pags 305-307]

(14?) 'AiliriwientittenoftMtle^k^
preaminently the gift oí cruel persons, of indians. Saraceni, lyanttam, end ts U«
feìi$t of the «ni ert cruellest nations Moorish .Indian. Chine». South S*
Islanders end »on* /^/«>.<W/*j;( 1659 ».Lecture ll, 5 62.1 »nrtji XV!. o«Q 307

<I4@)

(149)

(ISO)
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(ISO ^JMM*«/JlMtol!.Pirtl.OB> 11, S 5, i Appendix 8

Benevolo < I960)

(154) "I alw^s í̂nterprí̂ kx.. new tmitrtkrr My r«on for cbinq sots. first, that
goooaruereVimuatis.rtusueltycìnVdBsaibescrwpiaire Butmyseconöarxj
chiefly reason is that good art 8»w»<s consists in two things first, the observaron of

tola 0nst and good art must unite the two ; ft ««raft « ,§t for • mommi fcuttntneir
unity' 7/V 7m? ̂ ¿^1.519. [Clark. l%4. pig M9)

(155) Hh«Mr*proper m«»-i«loftf*ornarnwtwHl^
material wt shall therefore hav*. first the abstract lines which re more frequent tn
nutre, end tnen fra» taatr to Mgher , the wnole ranp of */stematised inorganic ana
organic fo-ms' />VJiUnsfijr>*7öi l ( 18Sl)cap XX. S 17. ( 1873. pao 214]

4156) /4»Jp»«Wí*PiliMl849MV,S4-9l1956,pag5 143-148

US7 J /¡V5ftn^^i»»«r.l(l95l)Gap XX, S 19, 1 1873, peg 215]

(158) ^¿*^4î ^^&11851),S63tssJJ8nmrm,plg 131]

U 59) "The love of natural objects for their own sake, and the effort to represent them
franHy unconstrained by artistical Itws" fo ThíttoturffffMñic( 18S1 ), S 63. luán
r-hrrw.paç 123]

"in art, it M him (Rusk in] te reject theories of beeuty founded in tele or rutes of
proportion" * O«ri ( 1964) introo peg XVlll i peg 133
Per una critica del neoclassicismfe com un esiti de reproduir formes importades mm
dp implantació cultural a 1 Anglaterra del segle xix. veure fñt Stems of tmiae. i
OöSlKCap 11.S2H2
Respecto dt la impossibilitat fuña teor la estètica que pugui explicar el fenomen del
gust , o d§ rexqutsidesa en latra (fart , veure ïtie£lt(n«ntsofí>ra*inr \ 857 ' , L lice
l l i . 5240 «241

O6D " mas all« d> cierto punto, muvinftrw, el nomore no avanzara tn I« mvt»
belleza sin imitar directamente tes formas naturales Más todavía la invenciori del
nombre no podra elevarse $m una f rann imitación"
/^Jpw/jî K 1849). IV UipS2,l 1956, peg. 141]

Veure tambe, l'anàlisi *1 concepte artistic dt novetat oposant-se a Vordre com a forma
de creació desenvolupa« e fa Jtototurt gftotfnc* 27. 50 i 32. i lwtee1S62per te
Pession itat de dsscofcrtr la era oculta

(162) Mo pretendo sostener oue tona oroinacion di to linea esto oirectamtntesugrtfi por ur»
objeto naturo!, sino qix ÄS '* V.f«ai ottia» ̂ n adaptarion di tas lineas mas
difundidas en to creació «ter w , que en proporción de su r xjuea di asociación, la
semejanza con te otra (fe to Naturato tornandola como tipo y como avute, se debe
buscar mteestrecharnente y ver la con mas claridad * /%r^Mr>/«^(l849}, IV
LampS 2. [1956, peg 141]

1163) /

(164) O» diu Henry Colean el retrat di Dickens pr contasiy Taf Irfwtló di lanoietaala
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oye agraden molt In flan -"fel pr iwdils poetries damunt taules i cedires i te
far »« tr«pU)ar pr gent c*<adft amo pesadas Dotes? •- Dickens ( 1654), pag 21

mm mttr ürw- FURNITURE SCULPTUÜ ; sculpture, tttf W, wtiieh cwítwwtd
frtffi place to place IB furnish rooms"
ff» TwcMtei 1859). IV, S »26. 1 #fr*£ XVI . pag 363]

(166) "Mo pétenos ( JcwfiareladDrfwalamiQuinavlascorasentundícion Todcfilos
melate estampate, tas pini« fite, te imitaciones ft Mira o di brwct -* la
invención (k las cuales tsamos ovando alabanzas tote tedias-, todas las

cansisteen3udifK«lta(JmMma.to*3onol»i8(«kBaobr^rHjetrocamino Todo eso no
nos Mot ni MES felices, ni MI sabios, no aumentaran el orgullo del entendimiento ni ti
privilegio de la alegria' /^J^/j»^ 1049), Y, S 24, peg 229

(167)

( 1 68 ) Tu» Tm ftiths( 1859)11.561.1 #<rts, XV I . pac 305 , notaj i Lecture 1 1 1 , § ?S , pac
Til

Vt.pag 505. not«)

( ! 70 ) A law c» simple common aenst not te decorate things belonging to purposes of active
and occupied life Wherever you can rest , there decorati , where rest is tor bidder, , » is
beauty . you musi not mix ornament with business anymore than you may mix pi»,
Work first and then rtsf rtuStvtnLmpfi 1049), IV. S iMCttrk, 1%4.pao,
245]

( 171) 'Porque si MV algún lugar enei mundn dondt las gentes estan pr ivate» de esa calmi y
de ese silencio necesarios a la contemplación di la belleza, es en ellas Es lugar de
desagrade, y te unica bondad <** el arojyrtecto puede presentar a nyestravtt.es la di
mostrarnos tan claramente cono ««a posi ti ¡e. el medio mas pronto de salir '

»631

172)
sobre l'ornament , tambt els comentaris sobre el Oothic Reviví! , te associacions
d'artesans i dels gremis medievals aim com les eri* «lues sobre dtsienys o arttctes <fc
Pugin

( 173) "ttjwwíiwtoiMnyofour wwrfitíurrsgB with hotmd ,̂ shoot »nScrtlifid, send their
sons to Oxford, and ttach their daughters that inanity is refinement . -sinking the
shop ". as it is celled, and leaving the conduct of every part af their business (except
prr»atsthefir*rcial)tDurdBrstrefferswrant
the branch of commerce ttny practice can rwetve any dignity ar improvement from
their connexion with it?* JOURNAL OF DESIGN. I . n& 5. Juliol 1849, P*J 1 36

(174) ¿h^/»Wwvíyítov>*il85i).S2l.(l942.pag 28]
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2.3J. Els Pre-Rtftellstes

(175) La tendència e considerar Morris entre etePre-Refaehstes van iniciar -te els crítics
contemporanis*! Moviment ledes* te publicació *ls pnmers llibres* Morris
Veure P Faulkner ( 1973) D'altra benda, te major »a * biògrafs * Morris inclouen

Ro?vtti( Mattali .Linósay, P Thompson, Faulkner) En tesmonografwsxfcree!
Pre-Rtfael isme » sobre «Is or rants . Mor r »s es un dels autors destacats com • membre
dt! moviment (Metten, Cardò, Banham/Harrts, Catàleg de l'exposició* te Tate
Oallerv, Beril·li) En d'altres llibres de caràcter mes general sobre l'ambient cultural
i te artó plasta« angleses en el sagte XIX «refereixen tamt» a Morris com d' un
membre *!MoviiMnt(Steagman,Bf e) En canvi, en els llibres dedicats a
l'arojuitectura i a to teva htftúr ta. la figura C Murris només apareix en funció di la
seva relació tab Rust ir. i el Gothic Revival

i 1 76) Fof*amentalmem, Tr* Defence of öuenevere( 1858) Veure al 'especie Faulkner
(19? J)

( 1 77) Tradueixoei nom angles*! Moviment "Pre- Raphael rtes" par *Pre-RataeUstes",
adequant al calale 'a fòrmula proposada per Qómez * Liaño en la seva traducció
castellana det llibre * Metken doncs as tracta * la denominem (f un estil artístic Per
la mateua raó. tradueixo el terme genera) derivat pel corrent «rustic
"Pre-Ra^wlitiOT" per "Prt-Rafatlisfl»" Preftrtixo aquesta formula e la utihtrada
per Cerdk 196 U. "Pre-Raf«litisme doncs em sembla un ang icisme innecessar i
En canvi, per traduir "ThtPre-Raphailite Brotherhood" utilitré "LaConfrarii
Pre- Paf «liste* seguint te proposte de Cerdà M* Àngela Cerde, £l$Pr»-raíiffimi

Curial , Barcelona. 1 98 1

78 1 Les dues vessants del moviment \ 1 adopció de dos termes diferenciats apareuen per
pr imera vegada en te memòries de William Holman Hunt fif-fi&t&Mtsm «rtf ¿

1 90 1 i London 2 vols L'anàlisi difnrenciade de Ir
vessants na estat desenvolupada preferentment pr autor s que estudien la inciderci«
histor tea del Prt - Raíael isnw en í altres països En aquests estudis es destaca l' tdaar t
general *l moviment »jar sobre de te seves obres concretes si be calgui recórrer
sempre a i estudi dels artistes par t icu'ars per deduir-ne els principis teor ics
implícits Contràriament , te tendència de te critica anglesa es te de diferenciar te
caràcter Miques artístiques de cade fase del moviment. Das del punt de viste cronològic .
lop<)sicJó*ls(íver9osrepresentants*lcírreTitvarjasegofisteex)Quesi
rexper lèneia pre- refaelisto tendera a reduir-se t une sote decade que coincideix
pràcticament amb te fiistdrwde te Confrr ta (Oaunt 1 952, i Small 1979)

( 179) Oateteg de lexponcw monogruhca rntPrr-topfurhtK, TateOaltery ( 1984), Introc
Pag»

(180) Veure note 44 tf aquest capítol

(I8i Banham/Hrrisl 19M), pa§ 84-05
f G Stephens recomana I adopció dels principis pictor ics pre-rafaelistes als pintor s,
histories, tractant-los Acomp^riys* lluita THEOtRM. n«:. 1850 ( a Netker,,
Appendix, peg 162)
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(182)
1en«n com afJrwllWrtcupr arel sentit rtl̂ iós dp l« pintur«tdlltberar-to(Ä

(183) Hunt to »B est* pupil anata Brown trato W
ho hov is «ta» * Hunt

(184) EipeírondtgedBRu»lnno»v«extendres8top«r:<)n(»deBrown Ruskinnova
ippowr mat en puoi ic un quadre de Brown, mes aviat els criticava Aquest« pot «r une
dílesraomd6lpocexUcom«rtwlque ^ ten tr drowfi durant la seva vHJt
Le relac w de Brown amb Car Me és relativament diferent i no dípen tant de tes
relacions perwiels U influencia del pensament dl Car Me en l'obra de Brom» es posa

recull to reflexió de Car »y te aotre ei problema dt remigracw En alguns dels seus
«er its , el pensador considera I emigració com unt solució ptr «Is problemes
econòmics í «citis del pits. Si bé Bnwn representa el moment emaiona! t tràgic del;
emigrants, és a oir el moment de la partida, accepta o" alguna manera la necessitat
tfaqusta opció a traves <Je l'expressió continguda i serena dels personatges centrals que
contrasta amb la dels secundar is, com el delinqüent que aixeca el puny contra el país
for men , on s intueix la situació er ittca de la rea! i tat social CI segon quadre , ì̂ orl
( 1 852-65) retreta «versos aspectes * lariiMttt di! treball En I angle dret dtì
quadre Car lyl* somriu al pintor D'aquesta manera Brown evidencia el seu
reconeixement pel pensador t en el planteiament general del quadre ««pressa la
concepció car lyleiana del treball com un deure ennoölidor de la persona humana i dt la
societat veure Metten ( 1982) pegs 84 1 85 1 Ort Schift ( 1970) peg t?0

' '*"' SteegmaM 1950), peg 1 60, destaca els comentar is de Dickens a una Exposfcia de »a
Royal Academy de l'any 1 645 < Letter to the Baroness Burden Coutts ) i les satires
aparegudes al PUNCH

(186) Stiegman(l950 1, peg 165, "Rossetti felt that for a new currant m art «rae things
wer*; necessary first, a coherent and disciplinad group of artists, secondly, a doctrine,
and third a lournal in which to proclaim the doctrine"

(18?) Quan fundaren la Confraria, Hunt , Millais i Rossetti acordaren afegir tes sigles PRB ,
que significaven "Pre-Raphaelite Brotherhood" , a la signatura de I artista per la quel
cosa tots ets (madras esdevenw mamfastos de) moviment artístic

( 1 88 ) Nor malmtnt s ha considerat que te er it »ca contemporani« va tenir ua resposta
contrònaü moviment ja des de 1 aparició publica dels primers quadres dtl moviment
En realitat no fou exactament així Las obras exposades en las exposicions de 1848 1
1849, mclt medievalistes en estil i tradicionals de concepció, foren bastant lloades si
bé, paradoxalment eren els quadres més coherents amb el significat literal del terme
Pre-Raíaehsme (així par example, al Quadre Isabella di Milla». 1849) Els
comentaristes destacaven la falta d'atmosfera tf aquests quadres com a bon procediment
per a la recuperació dels sistemes plàstics del Quattrocento No f ou f in? a 1850. qusr
amb l apar icio de to revista THE GERM es desvela el significat de tos sigles PftB i
l'existència d'una agrupació, que s'aixecaren tos crítiques
Y<jureTeteOel!ery(!*84)pegl5', Reneto Bari lli t Prt-fliftìttrtì. Fratelli Fabbri,
Milano l%7

(189) "rlillais s urpentar's Shoo ( 1850) ( J w« not attacked for his choice of sub»ect.
whwh was a perfectly permissible W rather unusual one. but because the 'mise er»
scene" was unconventwia) , and OK) not at once recall tt« long familiar end
Rephattosque aspect of the Holy family" Staapnan ( í 950). pegs 168-69
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(190)
Acadamy ,< r*tf IMS. prat* Dad», IHUttlry C 1984) i Steegman ( IfSO),

( 191) OotA-W«ttrtHX-ns Tt* Werts* Joto Rust m. 1 903-6. Inlrod al Vol XII,
XLV-XLVHI

( 192) Rusk tr fou arri >c ds la major ladfcplnlorsPre-Ratfaclistes ami els que va mantenir
dive» r̂olecionsi amo intorortete diferents la rttocio «b hiltoVdwprts d'alguns
¥tatps junts, sante amò »1 casament * Mings amb trito Ruskm U riMttt »i
tessetti passi per diverses IMS, però « distencwren gradualment a partir di te

Vturt apariat següent 2 3 4 Rusk in versus Rossetti

(193) Le majoria desestudiaos del moviment Pre-R¥ailisto
Ruskin tn to farmacie t dafmfcló di) moviment Entre el? biògraf di rierrts. només

exposant mes les seves prop tes tins que tesali moviment E P Thompson ( 1955), peg
40 Veure tambe apartat segißnl 23 4 Rusa m versus Rossetti

( 194)
or ig»nèr 13 per desig exprés dl Gabriel en qualitat de secretan A THE ARM apareixen
publicats molts dels seysartKte di lepocae-T Meant o oteenvoíupant tes PI' »ntipftls
Mes dil moviment A í »nals dl safte va puoltcar diversos estudis sobre el seu ger mèi
el moviment pre-rataelista(reterencies TeteOellerv, 1904)
Aquesta ata, extreta del mateu catàleg, pag u , correspon al Ihore Dumoi^wì
Rmett* tos totfy teten mthíMtnw. 1895. vol i.pag 135

(195) 5teegrr,an( 1950), peg 162

( 1%) Mttkeru I962),o«993 i TettOeltery ( I964ípag II Segons! tupi me.» di Hunt
( 1 905) , va 5T Reietti w propesavi al nom "Ear íy Ürtsttan Art" pel movwitrit
Score les connexions de! Pre- Rataelisme amb tei i<kes de' Tractr uns, veure
Bannam/Hams(1964KpaQ9l » TsttQeI1ryU984).paB léenrtlatiode!
Carpenter s 5^oo de M-lltis, pàg 78 en l'obra general dl i pag 78 a Hunt Un
estudi carat dil problema «par ei r a Atestar ór wve Tf>tfrt>-R4fitoelitf¿¡r0tfKrriixc
^•'//k'/tv/^^.V^í^^. Bur) ingtor Macine CX!. i%9

( 1 97 ) Els possibles contactes dels Pre-Raf «llistes amb Pugm no estar, documentíts ,
tanmateix en molts aspectes es dona una similitud de plantejaments, £n aquest sentit, la
connexià «es evidwt correspon a te concepció del oot« eom ti drrtr eoi! hitìflric en
que un sentiment col tectiu. el religros. es el fonament de to producció artística En la
v«sió pre- rsfaeltsta aquest aspecte no suposa acceptar to funció didàctica de l'art com la
unica valida Ans al contrari . el valor de l'art medieval residiu en elfet di ser
1 expressió (Tun sentiment compartit gut no necessita explicació ni diíustó L'art, així ,
pot ocupar -m di si maten , dedicar -se a to creació pura sense haver di reflexionar
sobre els seus ofcures ni tos mm ool igacions morato

(198)
contrary were rattier suspicious of tt, it car r tod especial V for Hunt the taint cf

tome" Aquesta dar rere frase, 'thè tomi of Rome", fa referència ato pintors
"martnos* itomtnysojiihtviiestit f andada a R»M w«tkinson(l967).pàg 33
D'altra banda el medievalisme historic i literari era ja una practica comú entre eh
artistes OB r Academia i, per tont, no podia constituir un tret distintiu del nou
moviment Segons recullen lanham/Harr »5(1984), pègs 84- 85. en els catàlegs db
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te exposKioreanfwefc ale Rival /teadwry di 1S2«t 1845 apareixen 74 ojuedre«
dBOìcats • /MW*» 1 25 • Uto Mumm

(199) William Holman Hunt (1 905) vol I, peg 87. (a Tat* Gallery (1984) peg 12)
MaHrmaquístoclté di Hunt, que rtcuiiarrys més t^ la seva pytlw tar formulae io
díls principis uri P re- Rafael ¡sme. «n eh primer s Quadres del 9/19, exposat? entrí
1 848 M 850. es patent la rtfertncia revive *uì al Queir ocento italià

(200) íntls tyimar^Mrt̂  (te tosatili The Gir Itmltriharv Virtnn( !M9)iEctg Anelila
ÜmmS ¡850),èsp8tant lainl·luínciadELippi.enelsdcnillais, lateiifií 1848) la
influent iefcls pintors got tas ínter nacionals, en molts (fch* Hunt i Brown, apareixen
algunes reí «rancies 4s renaixentistes flamencs, om ti neun al mirall M quadre IM

Tato marión. Sir (ISSI. 1 856-57) de Brown,
L y^ of Shalon de Hunt ( 1^5-1905) Veure Mtttení W2)iTtte0alliry( t%4)

( 20 1 ) F Btckley Thi Prt-Rtßhmiitt Corn**, New York . Henry Holt & Co, , citat per
leMirt, introduce» a to Tisi Doctoral ( 1962), pag 60

( 202 ) Vture la polim ica Ori gust er el ptnsamen! angles dpi sagte XVI 1 1 ( Dev> SMfesbury
f w» a Burke)

( 203) f s cur ws que molts anys um tard, jatii ple segon per »ode del Pre-Rafafiisme, ßurne
Jones es ̂  ittcat par les teves dií »cu'tats amo ei diDuu \ per apenare a diouuàr es
dedica a estudiar i COPIAI- el models de l escultura grega més clàssica exposats al
8r msfi Museum En aquest sentit reprèn els mètodes d apreneniatoje deiensats per

late Qaiierv ( 1 984), pags 300-304

C204» AlaprimwaepotadílaConfraría Huntfouquiprimeresvapreocuparde
sistematit̂ r 1 oposició ore- -afaelista a la pintura acadèmica Paul Meier fins t tot el
qualifica de iheor \cm du »mvement" , t segons ell , ta critica i la revisió de la
pintura post-renaiMMistais OPTÍ pnncipaimant dl Hunt Meier ( 1 972). pag 146
Segons el catàleg de 'a Tale CtJtery ( 1 984) aquesta visto dt Hunt deperì del fet er.« ti
mateu Munì en I« ssves muñones va score- valorar la sevaawr tacici el seu piper
en i evolució de i moviment W Holman Hunt ( 1905)

«205» W H0ImmHunt,THiaW1, l%0,mí PTlwnpsont I955).pag 49

( 206 » J Ru^ :n Tne Stingy of turnee, vol I il 85 1 ), cap I "The Quarry*

(20?) "i lar »III (1963), pàg. 12 "Se avtssero varamente affrontato car te epoche
prer inescimentake santÉaro stati tenuti ad impostare una o» siva rivoluzione a
livellodiforme^

(206) J Rusà m

(209) resiapnem tojetntt y ttnXK&sdtl primitivo arte /ta/&v.
1 850 (trau Melken, 1982. Appendix, pacs I62-I64

i2;0) TM Hogarth Ck*( ieS6~ i860) «orrts i Burne Jenes taftten'tren socis
"He iHogr th] was important to them not as an example of sfyte but as an e^ ponedor«
an arti -academtc outta* So it was his name that they tot* for their club in 1 85r
Ray Watltnson ( I %?), pig 33



30?

(21t)
naturate«- Wordsworth, prefaci a te ssgone adic» ,* te»
Veure ai rest acte Rafael Argultol(19e2).pòQ 85

(212) "JosatolmatgB.C^íaro.dílatevaprópwanimadinsteu
«'DO Rossetti ^«tfArtTICflain. 1950 (Trad estahnadi Cardi, 196)
Appendix, pig 441)

(2)3) îpvMírrepr^stnta »f« Ala manera m« etera positi, drxiridw a representar
•l obieli y mas concretamente la totalidad dB este" ! lsabsolutan.<nterKjesariaia
fur a PUTÌ conseguir te representación di un tema para que te tetti >M di su contenido
ss hag» viMbte y pueda sentirse te teorwn que encierra " F, O Stapheov Tl€ OERM fß
2. 1650 (a MeUen. 1982, pegs 162) 163)

(214) "So soon as the workmanisle^ free to representwfA subjects he chtnaes r» mirti
lo* to the nature that is round him (or material and will erekavour to represent it as
heseesn.wrtfimoreor less acoracy according to the skill he possesses, and wW>
much ptey of fancy, out with small respect for the tew' John Rusk m. r fie ¿ tones <v

1851 -53), n* 63-66 [ad Jan Morris, pag 123}

(215) Rusiin ñaúr/i /^ar*¥( 1860), Part VII. Cap lV,S23.aK CterMJ9t4),n^

(216) "l always sav tottrprttmon, nevsr imitation My reason for doing so is, first, that
good art rare»v imitat«, it usuali onlv describes or explains But my second cnief N
reason is that good art always consists on two things first , the casa- vat ron of tier ,
secondV . the manifesting of human design and author ity in the way that fact is hid
Great and good art must unite the two, it cannot exist for a moment but in their tntty "
«yskm /^/Vj/WM 1359). lecture i. S 119 (a^ ClarMl%4).n« 134)

(21?) 'The thing to be shown him was not a pleasure to be snatched but a 1** to be teerr.M *
Rysam T/ie rwPitnf( 1 859), Lecture 1 . S 11 9

( 2 ' 1 8 ) "Tht tova of natural objects for their own sake, and the effort to represent them
f r anHy unconstrained by artistical laws "Rusk in The $tant$ of Vgnict I ( 1 85 1 ) op 1

(219) Rusarn /Xî /̂ Er.? ill (1856), Part IV, Cap ill, S 15. aK Clark (
131

(220) Rust in /V»Er/̂  I, (1886), S 244-246. K Cterk(l%4)

(221) Tesisuo^idBiuelensadBoer E P ThtfTipsori( 195S;.pagsSO-St

(222) TateOel»«ry(l964ipaQ5 15.32.i67
Stgons aguasts «tors, en el ess dt Hunt, te stva peculiar coñac »encía de la historia i la
w*m »enría di l'ari es toasen en el fyptnon dt Keats Així en te seva primera, el
moviment es dadtca pnncM)elemant a l'anelisi di Mats i del su medievalisme Tambe
destaquen el Ut qui Hunt, Htltets t Rossetti , a tes èpoojuestffftutfttntídiíundKiàdtla
Contraila discutiren mes sovint l'obra recent redescoberta de Kaste que dels llibres de
Rust m que sans dubti coneixien També segons te mateixa font , Hunt havia estat
fortament impressionat per te lectura del segon volum dl Hotíern fjtnífrsi 1 846 } ,
però en aquest llibre. Rusk in s'or lenta més cap a 1 estudi dil simbolisme a la pintura
que mort <*üstwn$ lligades • la rtprtsmtocio de te naturatela

(223) R lar illi (1%3) pag 11 "La categoria d^vtro m tutta te trattazione
P r e- raff aeV ita non è mai cm! bruciante come nei naturi) isti del oontineritt, e per lo
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(224) Veure VanòMst fe £ P Thompson ( 1955), p*o 52 ThePre-Nií«!itepa»nteri
•vüHf̂ ^M^ 9^ tBO|VM|tti rimiri WHT«eit0rriMNy They took eectì
other fer models ano pc îtí m stringi costumes «nú in strings altitud»" C. P
Thompw no només assenyala te paradoxa impliciti « to representació pre-rafaehsts ,
sinó que posa de minifest to falacia implicita en el principi rusàiiwdel "truth to
neturt " i els límits propis * to refer ènei« • to raUttt com a únic er Iter i artistic
to per atoa pre-refatltsta constitmix el nuch certcter MIC 4M mi estil i M que tls

def meu a la seva eticaron un nwimwit nou i diferent typified by awkward poses
h^d ojthnes.atwe«« of shad .̂pr M* l·/> spiky forms ( ).tove for drtaUs" Tate
Gelterv(!984),peglS,

(225) ^V ̂ /«y ̂ 4r/ «fi tuoi (T UP poem« ft Terrr̂ on publicat en el llibre
X//y que Rossetti va il lustrar La majoria lesiuthososdtl moviment empren aquest«
for mula per refer ir -st a l'univers particular que Rossetti va crear i) »u voltai. U
ma«eixatras«^sflrutilit2aäBprttorrts a propòsit de la Red Mouse Letter to Bur ne
Jones, 1865 (M«* ail. 1901/4«. i.pag ) 64, tambe Lindsay. 1975, pag 135)

Renato lar illi H %3),ptç 9
Com avantguarda "attiva soltanto a livello di temi e di contenuto, mentre quanto
riguarda to forma m senso stretto, non si discosto di molto della linee ufficiale del
tempo, o meglio accentuo taluni strumenti tradizionali , ma rimanendo sempre
all'interno dil loro spinte,"

í 22?» Mirar LINOSA* ( 1 975) peg 49 Macàail ( 1899)

v22S) William noi mar Munì AConvertaflBritisfi Fam'lv Shfelter ino a Christian Missionary
from the PersiptMn of the Druids. ( 1849-50). Our English Coasts (Str%pd Sheep)
M8S2KThtLioMelthfWflrldn8S1-5S.rttoMa1SS8i tSSfeKTheScapeptf
(1854-55. 1858)
Ford Mate Brown The Pretty Baa- Lambs ( 1 85 1 -59), An Eno.1 isft ̂ aurnfi After raufi .
HafTDstaac f 1852-55)
L>«i es segons 1 9'e Gei ìery 1 1964) ,cataieg

C 229) Aquestats la diferencia principal entre el moviment Pre-Rafaelista i el correr,'
Estet icisla poster wr , igualment stava el moviment angles dels seus contemporanis
francesos coin Baudelaire Les imposición? moralistes di la soneiat victoriana no
permetia la representació ail mal moral ni d»l mal en general , tampoc no podía
reconciler de form« diferenciada els valors estètics dt representacions d'aquest tipus
En aquest sentit to soluoo Pre-Rataehsta consisteix en compartimentar to realitat i
daflicar-st únicament a uní part de r«ptr lincia enmarcada peí" una nebulosa gener ai
dt misteri netken ( 1982, peg 26) destaca com a element simplomttK el fet que la
ciutat o tos multitutís epereum molt rarament en aquests quadres malqrat que tots els
artistes visquessin • Londres

(230) La cito següent «s de F O Stephens MOERM.nfl 4, 1 850. citaúBsE P Thompson
( 1955) peg 54 i segueixi, to seva tnter prtacló

í 23 1 ) »Mit aconseguirà assumir plenament aquest plantejament a partir de to definició del
realisme simbòlic MilUiis. 911 s or »en ta més cap a te representació íesones de to vida
Quotidiana IMI no «opi (k l'edutoorament ( c{ aent imental isme del moment rttrttat
Potser el auafir« mas rnr«entoity ÉS The Blind Otri í 1 854- 56) on el problema <fc la
nena cage i mendicant ft redueix a te projecció de l'arc de St Martí sobre un camp de
blat
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(!96l),pèg 83ipír MetteM 1992). pàg 1 1 3. alterne fri quadre Lami 1 853)
de Rossetti éselatguent "un )(Neprw<nent (tei COTp.ff^rn porto un vadtll al
MftìMCfiOBfnlvIiraoMMiWMMMRioMBtfittovirtrttaiiMtMtpinQr. Eli
tracta tf alçar - la »lite on es trooa.arrupKíB a trra.ptró ella, tot tirant els ulls,
gira la car a cap a la paret*
"Enelsormet /«ni [RonettOetava a poesie simbolista el sordid episodi.

accentuant-hi les influencies malèfiques .• (Cerda, 1981 , peg S3 i 94)
En Texpl KÄMi del »«rf que Rossetti va enviar a Hunt el 30 de Oaner dB 1855 es
poaen MM més dt manifest les müfKtens sublimad«-« delprtjbtemaenlavisióde
Rossetti ^he p rfure represents a London street at dawn, with the ligte still Hghtefl
along a fr idpwMöiferiiis ti* ois«
m the m «Jdle of the n« (w which, i e the cai-t, stands baa- ing a calf tied on its wïy'tn
market) and has run a little way after egirlwtn has poseed hiinwandrinç in the
struts Ke had just come up wfttt tar and she, recognising him. ins sui* undtrher
sftamtuf&n her knee, epínst U* «alterarti
He stands hotting her hands as he stum the» , hilf in bewilder mant and hall ojuaroir-q
her from doing her»»f s hurt Thesearethechief thinos m the picture which»- to bf
callad"Fourio"ar«lf(rwhichfwsis«er Maria has found me a most lovely f rom
Jeremiah "i remeritwr Thee JheMndness of my youth, the ¡ove of thine espousals
the calf , a white one , will be a beautiful and sugpstivt part oí the thing" ( Tut Gallery,
1904, peg 265)
Cl mateu esquema, la diferència entre Videa! femer.1 massellai« i la dona caiguda sense
ínteres art ist ic «5 mante en la vide privada de Rossetti Lindsay O 975 Ha referencia
«' tipus de relació que Rossetti mantenía mit» tes prostitutes com a models i companyes
de vide a i epoca m que Horr is i lume Jones compartien i estudi de Red Lion Square
U seva compariva fide! , fanny Comfort*., representa ta dona caiguda acceptat) l« per a
Rossetti ymcament mentres espera essolir ta relació amb tas dones ideals. Lizzie
Sidfcii ta seva esposa, i Jané Morris Les dues imatges de ta feminitat consoliden els
seus personatge» poètics &«atng. theblessetidamoAr, i !AnU-6e*tnu.que
esdevindrà, per inflcmia de Swmour ne, "ta femme fatata* A l'èuoca dB madurem, la
Beatriu idea! es transformara, a I epoca di Jane Horns, en el model di ta Reina
Gineöra
El mateix aspecte resulta un intüci clar if icadr de ta m%«ra pre- refaelista de
transfer mar els problemes socials "So someone ( pr joabiv Rossetti ) was in u» habit
of bringing prostiti-tes in ( Rad im Square) There was a tendency to reduce the social
question or» the part of Pre- Raphael i»es anf others tt the question of the failed women'
Jack Lindsay (1975). peg 86
La Dosturade Hunt, reftexada^ el Quadre T^AwakeriiriflCTisc tena (1853-4. 1856)
que tambe tracta el tema dB ta prostitució, pot essimitar-se a ta de Rossetti si be la
sev«intenocesmesmoraltt28dora T ambe ha dB recorrer alai tagtria de la dona
caiguda si be ta retrata amb una actitud de penediment i enei mimant de l'examen df
consciència (rtetkan. I982.pag64)

( 253 ) El maten grown , en un comentari del quadre Wort en motiu d'una e»posicio. def inti*
ei seu objectiu om ta descripció dB ta societat A, ta seva apoca
"ElcuadrofueconienzadDenMampsteaden 1852 Su tonde, que representa ta calte
principal de eilt r rebel cercano a ta campine, fui pintado allí mwm& Por aquel
entonces se llevaban a cat» en mi vecindad importantes trábelos dt movimientos de
tierras para el suminlstrodtaguay. ai peder contemplar yo diariamente al peor.
caminero británico o '«evw*. como te dBnominaba a si mismo, mientras realizaba su
t r aba) o (con su indumentaria masculina y p idónea y su piel profundament« tostada
por el sol y ta intemperie ) , me paree« que también él debía despertar to atención de un
pintor ingles, con los mismos honores, por lo manos que un pescador del Adriático, un
campesino di ta Campagna o un 'tacar one' napolitano Paulatinamente fue surgiendo de
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orno signo evídsntey visible del trabaia *jui pua* verse al joven trabajador, con

ìttaiirHi desarrollada. ti qui ratita su trabajo y •) qui tt »ota tu er«»; ti
vtej o »Iteran «piste, eon unos mtemiTos r Igtfos y tetaos y quUas un tanto dur o en
apellas regiones an tapa daba heaped» « la compasión, el trabajador con una
naturata! di fura animal Finelmente.PirtV.e! irlandés. con su pela y su pipa ntr e

»x»« se enseno a trabajar Sus ojos, intrarai>k«,aníierto.dBrrtan zozobra y
desconfianza "
(afldkcn, 19«2.paB85)
El quadre representa une escena global di car reren el que hir»
tots ais «starnanti sttials. A la dreta. cQntarnp':/it lasaña ceñir al dtl peocaminer . m
ha un rttrtt di Or H/te, lis trabajador« cerebrates quienes. » bien no mein nada
visible, sí trabajan pera tos damas to besa dl to fel ien» y fel trabajo town organizado
segons les pròpies paraules dB Brown
Tant la mateixa representació com la descripció dels vator s destacats Al peo caminar i
de is dBT«^1p^ßdítra^9lladTS palesen la VISTO de la realitat prop w OB ((ttervador
ojut només detecta 1 aparença estètica í te tfttwnslo pintoresca di te realitat que
l'envolta La descripció ds l'heroi central com la realització de r «teal de bellesa
masculina contrasta amb les descripcions contemporànies OB te situació de la classe
obrera anglesa, fins i tol Quan aquestes descripcions provenen tf escriptors poc
suspectes d »dees polítiques tfesojuerra, com Dickens o Disraeli De la mateixa forma, la
descnptio de 1 irlandès subratlla els elements pintorescs regionals del personatge
sen* questionar el problema di l'emigració rural cap a les ciutats Tal i com diu
ttttfcen, ei quadre es "te piramide de li clase madia, or tentada según ciertos estratos,
[enei] guadar» descartadas la utopia y la denuncia"

C 234) En termes pre-rtlailistes. el "prullistinism" consistei* en *the pursuit of mone» (or
thè mone/5 sakt"
Geroa(l9SU,pag 59

1 235 » E P Thompson (1 955). peg 672

'. 236) La majoria dels estudiosos dt la pintura Prt-Rafaelista destaouen to component
liter ana de! moviment |PTN»psw(l955),pag49,Nrrfiim/Herrisí 1964), peg
Sé . Mttken ( 1 982). no «staca an diversos passatges al comentar ojuadr es concrets, el
catàleg * la Tatt Oalttry ( 1 994 ) compara la realització concreta del quadre amb la
seva font liter er M. Steagman (1950). papi 73 1 178 segons aquest autor tobase
liter ar ta dels quadras di joventut de Militis identifiquen el seu Pre-Rafatlisme de
partida i el diferencia del Milteis anoemic, segons Lethabv/Steele 1 899, peg 489 ), la
component liter anà «fel moviment pictòric explica ojue tant Rossetti com Morns
podessin escriure i pintar contemporaniement

(237) *men they tTemys« and niHttslbo^
of Vie Mariana story, Tennyson produced a perfect Millets, and Millan the perfect
Tennyson"
Staagman( 1950). peg 173

(238) La rr^<y ̂  <le o^adresÄls printers arride la (^frariai 1 84«-SO)trienteir^ de la
poesie de Keats ¡satolla or V* Pat of foil. Thttvf0f$ttymtf1riiia, tambe son
fraoAjents en »questa época tames shakespearians Tí» Two \nrmm, ̂ renana LurM
& Armi, King Lar, Of**!* LK» segona etapa di) moviment . protagonitzada per
Rtwe'ti, compren eh r,uedre!; de tema dantesc F inalment, desprès deia dissolució de la
Confraria, apareuen jmb MÉS insistència els tenes artúrics, extrets primer de la
versta dt Tarmyson ,. posteriorment, amb V integració fc Morris i Burnt Jones al
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grup;Äfl«lory Tmfirilvv( 1 984 Kewlisi di ceda un «squares Nr una relee«
dBis quatres dl twwrtúric. veure Banham/Harnsí i9C4).péas 151-17?«
drilli* capítol ejpectol el tema

(239) Rossetti /ín/*»4ivA 1850) THtOCRn.eC5Brd6(19öl)Appenöix. peg -137
Expltcant laobscwitat necessari« dt Ver t. Rossetti justifico te
pubic contemporani

(240) £
Moris. Jn* Detinc* GfGu**Hrv( 1858)dtstace el cariar mmtel ligibte ft l'art
Pre-Rafaelista "Thai one of the iwmswhkíi «toser ibed a pKture of Rossetti wtsavtry
fine poem ,th«t the picture was «el ufidarstandtote. and the pam MÍI it «clearer.
but that it was a fine poem nawtMass' John Skalton Kmmmmm( 1695). citat
per Fauliner ( 1973), Irttrod pags6-7 Aquest espede sera posleriormer.1 destacan
teoritzat per Pater com una conseqüència i un valor de l'art veritable Walter Peter

). cttat per Ian Small ( 1 979), Intro* pig XX.

(24t) DWper netter. (1962). pag 123

' 242 » letnabv/Stetlt ( 1 8m peg 489 H moviment Pre-RafatUste, 'a movement wnict)
f« oeen (Jef »ned t^ the most eminent living critics »tr» renascence of the or ir it of
wandr w poetry and art" Aw1 dtiwtl , et Prt- Rafatli-sme entri a formar part "of the
continuous development of Enghsn Literature

1 243 ' Vttre tit comunt di murals rtaiitMs per to Manchester Town Hall entre til 678 .
Ma en que henear reprèn, i el löö?. data en que Brown va mor ir

( 244) l8teC«Usrv( 1984), paq 23C^dB( !98U(le5'gr«8qu«ta9eojDneqBrwracio per
post -pre- rafaeintsmi" pero prefereixo la for mula emprada en e) cttatogdi lì Tale

Oalltry , « a dir , segona prwacio de Prt-Rafaelwt«
La segona gener ee w di Pre-Ra<«elistes centraae en to f igur « de Burnt Jones es el teme
du capítol 2 4 2

(245i DO Rossetti /»»fJÄA l9$O.THEötWl,aCerdai l9SO,Apoendi*l.pas 434

(246) William öeunt rt»tostñi(ifA*intun( 1952). Pelican .London, pa$ 23

( 247 ) Oeunt (1952 », pat 23 "The ideaci Art for Art's »It was tntirely foreign to
Victorian England That art might te contrary to true el principi« of toave them out of
account seemed utterly outrageous -tin distinction between sensuous percept t% and
sensual irxJulgenoecangrouitv slight" Par eGevnt. tos causes o"aixo dwenen oe la
influencia dt l ideel .sm« i del romanticism« atomanys durant to primara meitat del
»ite XIX que impedien 01 contacte amb to cultura f ranca» I que resultaven mésadhsnts
a to discipline i tl trete!) prop» dl to societat industrie!

(248) Perdi (1981) nap 19 'Aa«t vocable una m-.ca tor baflor (tore- rafaclitapg-t; el
prefix on i . de fet . «palifica una manifest«;«) post. )e que tract* di refar »r -se a un
passai que hom vol renovel tor an un futur"

( 249) En relació de to sumíssiu femenina a to societal victor tona, to millor contribució ei
treòa en els ote ideals femenins construïts per Rossetti L'urne dnre dt to Benaurada
donalto és «1 m m «Uwafc ,i •! dB m oottrvaai t mirada Lég»imtnt.'rtista,o
l'home. ̂  qui hade mirar i na d'estimar A rèpoce de Bur ne Jones to relació amb una
dona Hftpussiùl« presentiva el gran avantatgi de poder -se sentir exquisnument infeliç
( rietketi, 1982, paf 123) També l'tdnl cavaltoresc, arrb els fets heroics del cavaller



t te seva adoració per te dama, aborta un nou eeojiema sublimat dt te
(Bannam/Harns. lW4.pa8$ 102-104)

(250) Steagmaní 1950). pagi 73

(251) EnparautesdpEP Thompson' il I assorted in their tatontrt 1953 J pag 40

(252) William Holman Hunt (1901 ).cltet per netken( 1902). peg 25

(253) Ruskin /Vv-Ä»j*ür///»)»(1854).S21-24(aicCterk. 1%4.n«2IO)

(2S4)
inaffa8Cinant«eaìistenos8S«rr«]la-R3netoBarilll(1%3).pàa H
t>tkw( 1982) tambe d^acaVmtíTtt q« Salvador Delí va dwwtrar per el?
prc^ments pictòrics dfcisPrt-refaelistas. i recull un estradi d'un escrit seu de
1956 (pag 179)

(255)
actituds f tendine« oentif iste? di ripees en ti senttt de l'animi • coneixement
correcte i veritable en U< representació* la natura (Metken, l%2, pac 25, citant
Honningrausert ) D altres autors consideren aquest aspecte dt) moviment com ima
influtncia dl la fotografia om a medi . i ai* i , el detallisme trové del tractament
<(Kc^ mie de tots els umponentsft! o^adre í Sleegman(l95C),DaQ 171) Per altra
banda el dttallisme om a procediment expressiu II una certa reminiscència del
detallisme propi de Vestii gòtic internacional Pero el principi ciemif iste, es a dir la
mera ut; i -.tracio di la fotografia no esgota l'estil pictòric propi dei Pre-Rafaehsme ni
explica el seus carácter temadc [Staegman ( 1950) i Kanter i Elia( 1977)]

(256) UenHftr t^rns

(25?) La neta di William Hulmán Hunt. Diana, vaescnure unes marnar tes t*pl ¡carii lasevs
vida amb te avies En el retrat dp la vídua Hunt trape late di misteri amo gut la
respectable senyora rodeja els aaus objectes i la dacoracié di casa seva tins al punt que
noes poden obnr ^finestres m« enllà de 1 obtenció* la penumbra per que no e^
perdin tes ombre*

(258) R Schmut»rU980),pas3!

(259) ftian era OVtctor de lIsx»U^ Disseny di SonwsetHo^
par poder eraanyer disaany taxtil i estampats Fou el primer professor dl dibuix que es
va plantejar te necessitat fe la practico tecnològica per impartir n »cons «disseny o*
dibuix decoratiu IM (1957). pa» 44

(260) Par la «inicio del pensament ganr al dB Dvce stíre aquest tema. veure el prefaci de1

seu Hibre Pra»*v-to«<*U*Sctoolofteign( \ 642-43) i eh articles publicats al
JOUtWW. OF DCSlON nt U « 3. Març-MtiQ l S49

(2611 Segons P Ftoud. 1 1954) pag 564 te onn̂ e reietta publK^
ial$astai»9atsdirt@rrisdBladil872 i es foba en una sentimenti novel lar CTJ
tf una qual itai lilerar la insignitKant la novel la Maudhohan tf Amte Hall Thorn*« Els
estampats dl Morrwson citats OM a productes artístics assequibles

(262) J MO Valverde Vidi v Huarte le tea Idas. Barcelona 1%2. paf 187

( 2C3) Ootin Skelton. Semtntscnces ( 1 995), tn P Faulkner ( 1 973) !ntr od p% 6-
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(264) Veure cite pa» 9 mota 205

<26S)

Art lOSfKlW^MflMiltUtfKnitfOMliMtMRtl eTteStMteMMEn toa
mas var wtó intinta por conseguir riformai di tipo reí IQH»«, politico y $oc»«l (. ..)
Experimentaron yv t̂̂ onAíormamuchomàsoírttlAyconscíínUiíprciblemótica
«weJ dl la ordenación di tesocwjedque teinmorelKfcd colectiva del sisteme economico
( ... ) A pesar « todo e! to» «te pintores permanecieron excesivamente «raizados w to
tiferà antica, damaswdD pra lanzarse a tareas da agnación aun cuando estas seto
furanencaltdadArtwl« OrtShiíí(nun>cM970) títet Metían (1982) pe« 32
V« tepenareBBiiir i<iyestajpacte)i<*ii»i»K$' Aioie»diri<rrisconsidirente
sev^ reitero con» un pes mes en el 3eu camí di rebuig i revolta wcontr a oe te seva
época Veure E P Thompson. 1955, peg 60 D'altre banda, el iwwiment pre-r«(«lista
porta timbé l'aura di te rivolte bohemia ( E.P. Thompson, 1 955. pag 49)

(266) El cas (t Rossetti es reW<vamentüiferent tancat en el seu Palau h costaba
enorrminenlfnaerr/ar pútlk»r»ent eh seiß quadres (¡an Small. 1979, pàg XX!) pero a
la vegeterà un hom« molt preocupat per les critiques i molt depenent de les
maniff stations cíaír.iraciü ) lloarien el stu órete Segons Lindsay ( 1 975), les
main .-miques a! seu primer llibre de poesia publicat influïren decisivament en
1 empi tier amet-.t « te seve salut prou del tcaúa a fintls dels anys 60

234. Rusl.in versus Rossetti

(267) J Rus* T,. Letter tu J wait s, l8S8,8ßanham/Harris( 1904), pao 93

(266) De tms els artistes Pre-Refaelistes. Hunt (w qui mes fidel es va mantenir a 1 esperit
de te Confraúia xujinal repetint te fórmula fel Realisme Simbòlic )a completament
dpfimdedesdpl 1 8S2 ( the Hirelino Seoherä) La mrnor ta o>h «us auadrts my
famosos corresponen a aqueste apoca i continuen sant perfectament pre-rafatltites ( £1
chivo espiatorio. 1854-55 1 tePamadeShatott 1906- 1905) Mlltets. en canvi
desenvoluparà un estil propi Mit mas pròxim a tes tendències acadèmiques i mes Ihoat
als gustos del seu temps En alguns quadres aconseguirà acostar -se & planteiaments mes
formalistes deixant te narració 1 te referència simbòlica del quadre com a rera fons
í The Autumn Laavti 1856) Atei al poc tett de públic i de venda (requests quadres.
tornaré als temes i als plantejaments qm 1 havien consagrat com a pintor

(269) Laprirr^atfaoAJestescartesKtatraduioíe^elsapperidixdBMetaení I982).pag
167

( 270) Conferencia dictada a Edimburgh l'any 1 854, i publicada en el volum Ucturas un Art
anffrcfirMurf. Coc* /Wedíarbm ns. vol XII .( 1 904)

( 27 : ) Apareixen comantat ts m RUA m sobra els Pre-Rafaelistes a
( I851-53),a /%lr»/ï»«^vo1slV i V( 1856-60) ia n* r*0Pattt$( 1859)
Enel úrttto Natur* atotoic.S W, Ruskm compara els Lazarillos de Mor ilkD amo eli
nens pobres de Holman Hunt, pretor MA clarament als darrers

(272) Nr una fltscrv:* * l'amis« de Rust m amb Rossetti, veure U*JMyO9?5).pags
79-81
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(273)

(274)

( 275)

( 276 )

i277)

1 278 »

( 279 )

(280)

( 28 1 }

) corn e! dsisiJiöuixCBpre-raf «i lites
1 37 í pap 237

'pero els tr«öel Is QKw insaniti sent imrrit (
¿ff T6crtqtjcsi*iüit>w*\ 1 857), S 1 56,

ft. Bar »If í I %7). Pig. H

Er aquest sentit, l'analisi de la pintura <te Munito es prou revelador a «com en It
forma rusMrnana ¿entendre el naturalisme ne apareix cap referència a te realitat
social Tal i com destaca E P Thompson, Ruskin ne eoi esceper-se »l sentimentalisme i

pmtoresquisme Per això. s'indigna davant els quadres dels "tar fitas* dt Mur ilto per
la teva "dttgufUng mamar 0featfng\
pobresa manifesta, t també parque e< pwtor els ha dibuixat di ñañara que mostrin els
seus peus bruts Pero ti que »es indina Ruskm es que els «ens no demostrin op signe
di tristesa front a te teva pobresa i provoquin «n l'aspettata" , més que un sentiment ai
rebuig t * instes«, un de benevolència i cantat Veure Oi tf*féstvrfc>ffo(*!c( \ 85 1 )
S 60,1 EP Thompson (1955). pap, Ml

"But what we want y t to do for us is to stay was is fleeting and ID enlighten what is
incomorehensible, to incorporate the things that have no (Mature, and immortali» the
tr.mgs that havi no duration ( ) and all that by and through such things as tttise is
recorded on the features of man , and a! i that in man's person and actions , and in the
great natural wor Id. is infinite and «wonderful , having in it that spir n and power wnicn
man msy witness, but not weight, concttvt but not comprehend, lovt but not limit, are!
imagine. Out not detine

1853). in, cap H.S23

nsi 1859) !'», cita sobre S estilen arquitectura

Vture I« cart« al TIMES o>l 1 85 1 . 1 853 1 1 854, estrart« traftjidPS nw
( i%2)pag 167-168
"Procuran pintar con la máxima perfección posible todo to que ven en la naturalo yr,
aferrarse a acuerdos previos o a reglas estati lecides En ningún caso pretenden copiar
un estilo Cualquier« dB una época pasada"
En aqüestes, ptrò, tal i com suggereix E P Thompson ( 1955), pàg S t , Rust in exposa
mes les seves idees que no pas descriu tes característiques del movimtnt

"Tur w had done it before them delighting to begin at the very point wher e
Pre~Raphaeim$m becomes power less"
Prr-Kx>ftafiiiism( 1 854) Lecture, Edinburgh
"By 1 853, Rus* m. and probably Rusk m a!one, was able io view their work in some
k ind of per spectivt, and moreover to retate it to Turn»- " Steegman ( \ 950) ,
177-178

* la battaglia fra trattotanaiisti ¡«guarí úi Ruskx e dei Pr*~ raffaellit i , e g'i
impressionisti, guidati da Whist ler La tendanra d Ruskm, si neUaciava alla
tradizione, risai »va al gotico e predicava l'indissolubilità dell arte dal concetto di
utilità. U tandana dl Whistler era tf origine erotica, ed era legala alla corrente
francese ÄOeps, Honet e Swlay" DeCarto (1947), peg 19

"Rust in himself, in a preface lo a collection of his notos on pictures by Millais,
explain that the painters (els Pre- Pefaelisies] were entirely original in their
thoughts and indapendant in their pràctic«' Co*/WadferMjrr.s Hor U Introd vol xif ,
ptgxiii
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(282)
considerar te síntesi »d* logice del rossettisms Traducció catalana a CeroM 1961 )
pa» 433-44*

(283) t P Thompson (1 955). tag l O imin Keats work m* be found the germ of the
jotí.thedBepeninQmnuenaofmAíAvaltiin.thenrst
ertfor ertsseke" peg H?; "in Palar w* find f ull -b lo* n

I860) Per una analisi (í-l'otra de Kaatsitosevamíluencie an l oöra deh
Pre-R«faelistesidBMcrr)s.paí5 II- 15 1 56

( 284) Sobre les carader tstiques espKifKwes de l'Esteticisme angles, veure el capítol 2 5 1

(285) /oTi/jr̂ .'«//, i950.aOerdi(198').pag434M37

(286) HandanaSou!, 1 950, a Cedo ( 1981)pèg. 443. MoHsanys més *jrd, quan el mateix
Rossetti contempla el quadre en un mustudp flore eia. queda pnrfundament
impressionat rsr k» seva "literalitat", 'és a dir. "es notava que la figura en pintar -la
fou vista, tanmateix no era una COM per a ser vista pels homes" (paç 445) 11 relat
finalitza amb un comentari sobre la incomprensió del públic respecte de l art amb
sentiment uns estudiants de pintura francesos comenten devent del ojuadre "je t iens
que quand on ne comprerai pes une chose, c'est quelle ne signifie ríen" ( pag 446)

C 28?) Veure l'anàlisi del quaiíre The First Anniversary of the Death of Beatrice. 1853, a
6anh8m/Harns( 1984 j. pegs 98-99 Segons agues' , el quadre s'articula a partir
di dos contraposicions mascul'./femeni ( he who toves, she who is loved. he who sees.
she who is seen) i inter w /exterior "The inner /outer contrast signifies in the
ideologica! construction of the artists and the artistic activity Isolated and atone in his
chamber , the artist is withdrawn from social converse Art is offer«] as the outcome of
personal biography , as inspiration drawn fror memory and imagination rather the
outside wor id

i288> TateOeliery U%4),oag5e Tambe a Banham/Harns < I984)pag 102 "Sidflallwas
a working- class wom^n drawn into the Pre-Raphaelite circle Encouraged sv the cult
öf expressive genius unlei'Ä'ed by academic training, she worked as an ar' ;st and poet
from 1 652 to 1 80 r Eltiabeth Siddall < Lizzie ) va m una de tes mooeh (referides
dels Pr 3-RaíaelistBs ( üpheha de Millais) en els primers temps Desires posava
unicamer.ì oer Rossetti amb qui mantingueren una comphcadissima relació L yr.
1 860 es van casar quan el' tanta ja altres amants i ella estava malalta Lizzie Sidrfei l
es va suïcidar Vany 1 862 i Rossetti va enterrar amb ella els poemes que li havia
dedicat

'239) lateQallery ( 1934; Introd pegs 23-25 "RossettVs own painting mirrors exactly the
starte oí MS femoticr» tt hmts at the Mcrets of his heart There is a sudden change
sround 1 856 whan the mod of innocence end simplicity and virginity that surrounds
thefirstraptursoih^Kwefor Lizrie gives way to a very differ entinanner -lush.
rich, ornate. ser.s».f I and h«gh»y particular isad Lizzie now «ems to stand for
something uVeateninc to Rossetti , mer Oíd perhaps, even f rigid' L any 1 857 , Fanny
Oornforth i Janey Hems, KB tìbm dues amants importants, entren a te seva vida. i el
quadro*! 1859 Bocca baciai« retrato« fanny.marcarinicitf.'nanovaeoocaer.el
seu estil i és el primer dt te ser te dt . etr ib femenins a l'oli "Here «s something quite
new for Gabriel -a voluptuous, inacrutaute map. coarse and sensua perhaps but
experiercefl in prectstVth« way tr îJlffers » essentially from U» early wer k And
Venetian Cinquecento painting now provides Rossetti w;th a model that replace his
earlier prefer er« for Florentine and Siene» QuMtrtjoenio- Un «tre retrat de Farmy.
T he B 1 uè Bower 1865 Ja estirones plante] 3t (»n una simfonia* color s sense c*
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UM pi» £1 fons * motius mam BUM Ym »tat m» Wtwstlar f el començament
41 to recerca cxmjunt« d'antiguitats or tentáis . normalment cansNferadi cm ei IN" »neipi
delamodojaponçjista

(290) ^ut in som« vr ses «XOaDr »I I Rossetti]. U« Oreet Citisi D«mortŝ
(i840]w«sdBpicted856fuiHeoutl>ijr5tof»wrtrclas3e?c«}5' Lindsay ( 1975), pag
79

(291) Tete WtervU984). peg 298 "Rossittishrta with his ck»1r«nü Swinburne at
Uiispenod dÖ6-«)a<erventtieHefin-rttürrf5S*e' ThaythcughtshouWserve
to grätig the serws' .adhuc per tes lectures deb dos autor s
'The Ktoes behind Rossettrs toi Wie" peintmgs oí 1 864 ar e thj same express« by
Qauttar in his prefacÉtfl the last hook (riflAmoiMÌ tedi riaupin) «La iomssanee me
parait te bui* la vie, et la seule chose utile au monde Dieutevouluainsi.luiquia
ftit tes femmes, tes par fums. to lumière, tes Deltes ftours, tes bom vim, tes cheveo«
frínpnts"
lis tutors francesos destacats son considerats normalmint COB» els parts *1 corrent
artistic derivat dt to teoria de l'art per l'art i els seus principals teories Veure oaunt
( 1952^ pap 18 "Oautier and Baudelaire, together they crrystalllaedttieexelyssw
position of the artist in his separation from the middle class world Oautier the man ot

out n m pnrase - (art pour l art- "

( 292 ) "Let those who are int /ested in the history of Rtlipm consider what « treasure we
should now have ported, ff instead of pafriting pots, and vegetati, and or unir
peasantrv. the mos* »curate painter sot the 1 8t h and lytr, Centuries hau been se* t c
copy, lint by line he religious and domestic sculpture or. '.he Ger man. F lerr^sr,. £ñ
French Cathedral' andcasttes" fre-A&vMism( tSSD. Works, vol XII. S lr

Cal tenir en come te q« en aquesta epoca un dels serveis realitzats pels r tiste*,
plàstics i els dibuixants era el d'oferir reproduccions d'obres tfar t antigues

C 293 ) Trie man [artist] is creat» an observer and an .mttator . and his function is to con««y
Knowledge to his fellowmari, of such things as cannot be taught otherwise tr«t
occulartv" Prv-tè&fa/ìttsmi 1851). Mrx* vol XH . $ 1 1

( 294) r/*&*»i Lamps ¿T4 îÄfiry( 1 849). li . tèmpra de la Verdal S 3. diferencies
entre mentida i imaginació. S 4, mentides sobre el tema tractat a pintura i escultura, §
S. tes ment MJBS araui tectoniQues o ídlsificaciodbls materials i la despesa de treball, a
partir S 6. tipus i mètoa» tf analisi de to mentido arouitactonica Paràgrafs anteriors ,
analisi dil concepte di veritat en relació a te practica arquitectónica

' 295 ) veure, a ff* $*w lamps otArcfiïUcitjrf ( 1 649 ) W el capítol referent a to lampara
dil Sao- if KI

( 2%) r*f*m*>tsnr¿>ra*>nc( 1657). Letter HI. S 215 1 229
"e m HA que vapt dioumant arbres en diferents estats de salut i dB fortalesa, et
«r pendras mes i mes dt te belles« dels tipus de realitats mes importants que la
humanitethadeconeiÄer"(S2l5)

(297) "InaojiestasquestiowAtoDtlteseen toftsposKWoelsoö)^^
mateixes I tei s que regenten to moral" ïteEtomis oí Ortung 1 857 ), Letter 1 1 S
133 "All practical laws are the exponents of morti ones It has been |ust said that
there is no Branch ef human work, whose constant laws neve not close analogy witn
tnoa which govern every oth«r modi of man's exertion exactly as we reduce to
greater simplicity and surety an/ one group of these practical tows, we shall find them
passing the «are condition of connection or analogy , and tecaming the actual
expression of same ultimate nerve or f lore cí the migMy tews which gover n the moral
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wor W"

(298) •lOT

U>b6tQOOdn0turAl potntflr there must be strong elements of gratin the m inc.
however warped fcy other ports if it character

perception of nature , to never given but unir certain mora! condii ions •
rr*lwoP#ns\ ltS9), II, S 66

(299) "i wojld rw<impe«hk^()í(y(^ il is or« of the most û ul elements of the English
mtnd wMiitismitfttitotfiiMnn^QnRtfmrality.OnlyEinMMiesî KM^tthet
to* of ordr is to« §f art H tt trye that anfcr . in lo highest sense, is out of the
necessit »esci art just as t ime w a necessity of music, but to« of or<fcr has no morate
(to with our r igtit enjoyment of our architecture r painting, than toot of puntuality
with the appreciation of in opra" On tteN8turtofdoth>c( \ 85 1 ) S 27

(300) "T he wf^teturtíwn of the artist in the wx Misto be a seeing and feeling creature to
be an instrument of such tenderness and sensitiveness . thai no shadow, no ha, no line,
no instantaneous and «venesoint expression of visible things round hire , nor any of the
emotions which thay art capable of conveying to Vie sptnt which has been given him ,
shall either be left unrecorded, or fad? from the bonk of record It is not hw business
either to think . to judge, to argue, or to know ( ) the work of his life is to be twofold
only To m, to feti" rte$6*mafMmK*( 1853), ill. cap il.SlO

1 50 1 ) Veure en el capítol 2 2 4 la presentació i evolució de l'estetica di Ausi in

( 302 1 Ho Venetian painter ever worked with any aim beyond that of delighting trie eve or
expressing fancies agreeable to himself or flatter tng to his nation THty could not ot
either , unless they were religious But he did not desire the religion HI d*sir«o the
opngr'U ) Tr.toret s Paradise n a notile picturt, because he believta m Par adi» But
he did not paint it to ma» e any one think of heaven , but to form a beautiful terminat IOT.
tor tht hall of the Orteter Council" ^Mr/?^wM^.vud60).Prtii.cap HI, S

« 303) Ac* tr#toturtc*ue(r>fc ( \ 85 1 ) S 5 1 . Rust in estable!» una classificació moral dels
artistes en 'unció dels temes TA pinten Aui Hunllc.Zur&aran.ftembranot,
Tenitrs artists than ptreeivt and pursue tht ivi 1 and Itev« the good"
veure tarn t* S 54, 55. -59

(304)
sateof men. shall we Dlaue in the scale of te'.nc. those wnose pleasure is only in sin or
pleasure, who habitually contemplate humanity tn poverty or decrepitude, fury or
sensuality, whose works are either temptations to its weakness, or triumphs over its
ruin arid recognise no ottier suoiects for thought or admiration than the subtlety of the
robber , tht rap ot the soMter , or the joy nf the Siberyte? , portrayed without any
moral purpo»" OnteNittrtofQothici 185 ! ), S 59 Veure també l'anàlisi d'un
qjadi e di Mirino citat anter wrmem

<306» Davant (lei uu«>e Venus Ventio^dia de RcsaeltU 1664-68). un QElsprin>ersQija^
clar »meri taoicats al tema di a sansuallttt. Rusk ir, as confesscva 'strongly disturbed
bythepteture" iWrfJtWtvi.pap 490-91,tttil8l8te9altery(i984),pag 209



(30?) Rusitmrtn«ion8»br«tetmpunitatiW8ldilrt»$t«enunte>(t«lUo«* Ir«
charactensticsofao7eetpetnlr'«critvers ¡560) c-«»«« P' «vist incloure I com
appendix il segon voíum Je /fa*r/?^//rrtrí però que «n patta« «usa reue»
crit»«* »e«obr«(xT)pJerte$ £n aquest texte, Rusk in s'anticipa perfectament t Jes
frsH sabre I amoral.t* ü rari i la tndaponcia entre ética I estética postulada pels
Cuetes. I ürt* pip 3Ü-I?, i ?- 1 31

(308) 'The true artist has (hat )rwptrwion¡;) him wtìK^ is atwve al) ̂ , or
continually «wk wg art «at» magnificent and perfect obedience to supreme tew, vean
wi nowise be rendered by Mm and rule. Thwe are more laws perceived and fulfil led m
t '*5»ng)estrue of a yeat workman than cou W be written in a volume His science is
inexpressible subtle, directly teught him by h« Meter , not to anywise común teat) le or
imitable Neither can any written or definitely observable laws «natole us to (to any
great thing It is pcsstory by measuring and adminiter ing quantities of ootoir to pstnt a
room wall soth« it shall fwttiust the eye. M »here ver» laws t^ooserving which
wecwbecxjrneTitiansi ) so that Jn spite of the r ules of th« drama we have
Shakespeare, and in spite o» »he rules of art we have Tmtoret" Tr* Stones of Venice
(1853), III. cap lV[aanf1orri$.pl5229]

<309i "A greet pairter a flrttt «an »s öor n greet -forn fortvtr- No olhtr person can
approach f liken himself m m slignésts dear« to him A man is born a punto- as a
hippopotamus is born a hipponotamuc , and you can no more make yourself one than you
can mate your »I t a gir «fie letter to<jJ L«ing. !/ Setembre/ I8S4. al «J»cio<* T o
wtse ds te carifsdtkWw» Rustir,, Londres, Privately Printed, 1894, paç 21

(310) PfttrCü¡iimü%S),Cap i/,pags 177-106

(311 ) "CI ienouBie ««ne la gran ventai« sotr« las analogías biologica v mecánica de que puede
refer ir se a las en,oc iones Zuinanas a la manera como se exper imentan tales emociones
La mitogia ftwtogia o mecatea di 3! »eorico oí la arquitectura muchas claws sobre ti
carácter de ¡a estructura y te función , pero son inútiles cuando se trata o> resolver te
prob tomas estét icos que const stuytn , y han constituida siempre el gran di tema de la
Edad Moderna CI lenguaje, por otra parte conti anaments a la orologi« v a la
ingeniería mecánica, paro al igual que i« arquitectura, es a la ver tone tonai y
emouonal T »ne un proposito funcwral básico, que es resolver la necesidad de
comunicación . »ATO al haotr lo puede alcanzar un poder emocional que to eleva al nivel
di las Bellas Artas' Coüin$(l%5),pig 177

(312) Segons Gomonch', 19 79). pegs 46-47, la idee de comparar 1 ornament arquitectònic
o Vente!' 'meni de! llwovtfge, és o dir, Voratóri«, s'origtna a Cicero, Vitruvl la
sistematitza per a l'arquitectura i posteriorment fou recull ida pls tratadistas dei
Renaixement, sotre tot par Alberti. Segons Collii» (op citi, un deis primer que la va
útil itzar fou Fénelon per a explio*- els defectes estètics del Gòtic

(313) "The pr iocs»*! danger is wltft the sciences of words and methods, and it was exactly tnto
those sciences that the whole energy of mesi dur ing the Reneiaar« per tod was thrown
The sciences ceased at once to be anything more tnan different kinds of grammar
-grammar of language, grammar of tagte, grammar of ettite, grammar of art, and the
tongue, wit and invention of the «unjan raw were supposed to have found their utmost,
arid most divine mission in syntax and syllogism, perspective and five orders» »logic
is unnecessary for men who can reason ' ^f,S¿wrflr*Mww,IH(1853),cap M. S
il -12, [Jan Morns, pa» 218)

(314) "Wetake no pleasure m the building provided for us, resembling that which we »afre in
a new book or a new picture ( ) The idea of reading a buitói.ig as we would read Milton
or Dante, and getting the same kind of dfî it out of ü* stones as out of the stanzas.
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never entr s oir mind for «moment (, Jgr^rt.whethr expressing itseìf in
waris, colours, or stones dots not tt? the ant thing over «Jover again, tmt the

things,* . )andth0twtm^.wtthoulof^f¥Jing«fiyí*ísofgDodt«st«,r«ouireoían
ar cnitect,« we do oí arx)v«lis;,tf«í he should De not orilv correct out entertaining'

105! ), S 28

(315) Co)) Ins ( 1965 )pag 181

(316) ÌK&.wLvnpsofArcfiìtocttjrf. \ 849), VII . S 3 1 4

(31?) "if you re to fwve the thou t̂ of t rough and untaught man. you must heve m a rough
anflurthouçfítway But from aneflucatad man, whocanwitfxwt effort express nt:
ttxwgnts m an eo\x^ed way Jake the graceful expression, and be thankful Oniygetthf
thought and do not silent the peasant Decau» he cannot speak good gr ammar ( )
Orarimar and refinement are good things , both , only be sure of OK better thing first
And thus m Art, «licele f imsr is desíraote f rom the greatest masters, and is always
giver by them ( ) But toirerrnen than these cannot finish, another we must take
their thougMs as ttiey re able to give thtm OftttmNH¡jn(QfMfiic{\m\i,* 19

( 3 1 8 ) "We may expect that the first tira elements of good r cMtecture should be expressive of
sorr* grtfif tr yths commonly belonging to the whole race, and nece»ary to be
uñar stood or felt by them in all their wor k thtt they do under the sun' On t

.8 40

(319) "Architecture is tht r t which se disposes and adorns the edif toes raised by mari for
whatsoever uses, thtt the right oí thew may cc itr ibytt to his mental health, powtr
pteesyre I» is vtry neceswy in the oulstt of all inojuiry to distinguish cartfi-lly
betwesn Arcftitectyrt wd luikSing" TtteSiwnLmffs of Architetti \ 849), Lamp
Si

(320) Totelprègr^tiunatrafluaioliUrildiCüllinsí l%5),pig 184 Segons d»r»ostrà
aquest autor . aouest« es una tta patent en els traudiste* i rquitectes dt finals dti
sagte xviii , con» bou tee o Ledoux , represa er» ei segü x u per er »tics corri f ergussor«

<32M Sobreel concepte d'estil a Rust in, vture la continuació dtlpragrií ft
LanpsotArchxectjre ( \ 849) citat en el texte i referenptt a la nota 3 1 6
"or finality w «prtsswn does not depend on the in^ntwn of new words 3 man who
have the gift will take up any style thtt is going, the style of his 0ay and will wor k in
ther

(322) ^tyT)uw;)]th)rAov«r this (^tetlyDyytxjr selves. arid <»o^ the rwistoulot your
ears of the perpetual , empty, idi*, incompr ably Khotic talk about Me necessity of
tome novelty m rchitecture, you will toon see that the wy essence of a style.
proper ly so cilW, ts ü« it should be pnctwifl 4r 4» ind applied to all purposes,
and that so long as any given style ts in practice, all that is teft for individual
imagination to accomplish must be within the scope of that style, not m the invention of
a new one". The 7»oP*te{ \ 859), Lecture IV, S 1 02

( 323) "And first, I suppose !t «nil be stio.or thought, that the arcfntact s principal field for
exercise of his invertien must be in the disposition of Unes, mouldings, and masses m
agresti« proportions Indeed, if you adopt soma styles of architecture, you cannot
exercise invention m any »her way And i admit met n rastras ganius and special fift
to do this rightly Not by rute, not by study, can the gift of graceful proportionate
diSign be obtained, only by the intjitwn of pnius can so much as a single im of facade
be beautifully rranpT n» TwcPsttä \ 859), lecture IV , S 1 02
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(124) Aquest es roojecte de discussió de te quarte conferencia puoi »cado a
( } SSt), -inHuBnce if Imaginat w in Architecture'

(325) "For alof^timehtsiunctwnreiMinedar«!»QKwsone Uwftsto:mpressupotthe
popuiw mind histories of scripture, by pivingvíS'bïe form to bott«. That function h»!
now passeoawav, and none has as v«t taken its place Thepamter hasnoprt)»«sion,nc'
purpose « Prv-c#fiae!itfsm( list ), Wxks. vol XII , S 11

(326) Whereverartispradisedfcr
ÙejjDBandpxatoa, instsadof whathe attratto or exhibits . ther e ar t has ar¡
influence §f thi î  fata) linfl on Ira« and hurt , and It muas »tf kmg tu pur«jed,ifi
the destruction of both of mteHectuel power and moral principle, whereas art, devotee
humb V and self - fcrojplfulV to the cieer statement. awJreord of the facis of the
universe . is always helpfui and benèfic »ent to mannnd. full of comfort, strtngnt atd
salvatwn" TI» TmPit!)$( 1 859). Lecture 1 , S l S

(32?) Ttit ì*o PUM 1859), Lecture 11. S 69
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2.4 Anglaterra m til anys 60.

2.41. El segon Ruskln: L'economia polftlca de l'art

"I am, arid ray fattier was before me, a violent tory of the Old
School, Walter Scott's scnool.that ts to say, and Homer. From my
own chosen masters, then Scott and Homtr, I learned the Torysm
whicr. my best after thought las only served to confirm" '

Des del punt de vista estrictament politic, la postura ideològica de
Rusk in va mamenir-se sempre en les files del conservadorisme militant
En tractar questions relatives a la societat, mai no va abandonar les seves
profundes conviccions "torys'n; tampoc va desaparèixer de la seva obra la
imatge mitica del passa' ni el record nostàlgic dels sentiments èpics i
dtIs valors ètics purs dominants a les anomenades èpoques cristianes No
es estrany, doncs, que reconeix! com els seus mestres dos escriptors
representatius (tel mateix gènere Homer, el primer gran representant
occidental ue )a épica i sistematizador de) seu complicat sistema de
valors, i waiter Scott, lintèrpret mes important en clave romantica i
vuitcentista d'aquest sistema ètic formulat en l'ideal cavalleresc Però en
el cas de Ruskln, aquest conservadurisme dt base romàntica esdevindrà una
poderosa arma d anàlisi i critica del sistema liberal, denunciant la manca
de principis morals en els ideals de la societat de I època

Per a denunciar el funcionament de la societat i descobrir larrel
dels seus mals, Rusk in dirigeix directament la seva critica a l'economia
política en comptes de plantejar !a díscusió en el marc restringit de les
idees polítiques A mitjans del segle passat, I economia política constituïa
una disciplina tan generalment acceptada que les seves formulacions
s'havien convertit en modus de conducta2. En l'anàlisi econòmica desenvo-
lupada a partir del 1657, Rurvm s aproxima a postures típiques dels
moviments (te I esquerra contemporània i d» 1 incipient moviment obrer
fins al punt de convertir-se en un dels "ispsradors més reconeguts t admi-
rats del socialisme anglès Ara bé, si les tests de Rusk in sobre economia
coincideixen en molts aspectes importants amb les idees socialistes,
aquestes coincidències no ts donen en les conclusions polítiques que se n
desprenen Ben al contrari, serveixen per a refermar el seu conservaduris-
me autoritari i aristocràtic. Tanmateix, malgrat l'antagonismo existent
entre la seva visió de l'economia i el seu ideil polític, ambdues conflueixen
en el seu pensament complementant-se fins al punt de no plantejar cap
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tipos de contradicció insuperable Per això, encara qut aparentment pot
semblar irònf: o una "boutade", Rusk in té tota la rad quan afirma de la seva
posició política:

'Oi course, l am a Socialist of the most stern sort -but l am also a
Tory of the sternest sort"3,

Observant globalment l'evolució de Rus*m. dorn descobreix que
l interés per its questions socials es constant durant tota la seva vida i
apareixen reflexions polítiques en guasibe tots els ieus escrits, però si en
ets primers llibres la referència a la societat serveix principalment per a
deduir i mostrar problemes politics, no serè f ins a 1860 que RUSK in centra
el seu objecte d estudi tn r economia política Això ro vol dir que Rusk in
rebut jès la dimensió econòmica del fet social en estudis anteriors ja en el
famós capítol On the Nature o f Gothic del 1853 analitzava la Importància
de i organització productiva i del sistema de treball per a diferenciar entre
Si els períodes histories, no utilitzava pero, per a definir les
característiques dels estils histories i per a mostrar els valors ètics
subjacents a ells El seu Interès era el d'establir els caràcters
estructurals i morals dels diversos sistemes polítics i com aquests es
reflexiven en els «alors i la critica artística De la mateixa forma, un cop
def mtts els caràcters artístics d'un estil podia deduir els valors morals de
la societat que l'havia generat Així, en estudiar l'art de Venècia, es
proposava tractar

"the relation of the Art of Venice to her moral temper, which is tr»e
chief subject o* the book"

« demostrar

"how the rise and fall of the Venetian builders art depended on the
moral or immoral temper of the State"4

En aquest sentit, a través de l'analisi de les formes artístiques en
reladò al treballador, les pedres artístiques de Venècia esdevenen una
prova irrefutable de la superioritat de la societat medieval i del seu
sistema polític respecte de qualsevol altra formació social AIXÍ.
I antiguitat c i assi a. en basar el seu art en la repetició i en la perfecció
tècnica, requereixen d'un sistema esclavista del treball, i l'error del
Renaixement fou un altre, recuperant el classicisme no fou capaç de
substituir els valors medievals per una d equiparables



323

D'acord amb ti seu medievalisme estètic, Ruskin accepta en
aquesta època, el sistema tforganització feudal i lloa els seus avantatges
malgrat que en alguns aspectes pools risultar violent i cruel5 Això no vol
dir que Rusktn es limites a propugnar ti retorn al passat, ni que defengués
r aristocràcia com a única classe social capaç de dirigir els destins de la
societat Saeta l compi enia, perquè Carlyie ho havia mostrat suficientment
a The French Revoluti^ \ 837) i a Past & Presenti 1643), que l'aristocrà-
cia havia perdut el poder ptrqu¿ no havia assumit plenament la seva funció
rectora i havia comès greus abusos d'autoritat Ruskin cercava, més aviat
ets lligams socials existents a l'època darada de la societat feudal i el
mc3f I polític que permetés reproduir-los en et futur No defensava, doncs,
el pur feudalisme sinó que buscava una forrn d oligarquia qje permetés
recrear les mateixes condicions socials que feren possible iVigen t veiren
resplendor de l art gòtic

Per a RUSK m, el gran vaior d aquest període històric era el de fer
compatibles dos principis bàsics del seu pensament, aparentment antagò-
nics d'una banda, una estructura jeràrquica de la societat, ordenada en
base a la llet divina i sostinguda pel sentiment religiós, de laitra. c1

respecte a les característiques personal*-. la llibertat individual basada
en el respecte mutu de tots els membres de la comunitat En la seva natura,
l'ari gòtic pressuposava com a part essencial de l'estil, les diferències
existents entre els artesans col laboradors » respectant-les ta) qual eren,
les integrava sens« modificació en un projecte comú Permetia les diferen-
cies oe gust, d'habilitat tècnica, d'imaginació i de capacitat creativa dels
diversos artistes, és a dir totes les característiques espirituals dels
homes, en la mateixa definició de l'estil, t així, feia possible que cada
home desenvolupes totes les seves facultats humanes6 El fet que molts
treballadors fossin poc destres en el seu ofici, i no sempre s'aconseguís
un mateix nivell de perfecció en el resultat, constituïa la seva força
expressiva, la raó i la causa de la seva capacitat innovadora t de la seva
vitalitat intrínseca7 Formalment t estilística, el gòtic era -jo *stil basat
en la desigualtat no en la repetició d'elements iguals Era, doncs, un estil
similar i la naturalesa ptrqut rebutjava la repetició mecànica del treta r
i de l'obra artistica, i tra precisament ¿questa diversificació d'eier ,ents la
que permetia l'efecte estètic del resultat0

Com en tant d" .res aspectes del seu pensament, Rusk m utilitza el
mirall de la naturalesa per corroborar les seves idees. La naturalesa, per
comparació, li of ert ix una explicació de l'estructura interna de la societat
i de les lleis del seu funcionament a partir de les quals deduir els valors
morals que la mantenen unida Aixi, la més important és la llei de i ajutfa
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mútua entre Ics persones ü la comunitat -'the law of help'9-, rùnica Ilei
out fa possible la convivencia ordenada 1 feliç en UM col·lectivitat que
permet cm aquesta es desenvolupí equilibradament10 La ilei dt lajuda
mútua, qut bàsicament no és altra cosa que la imatge antagònica de la llet
de la competència, pressuposa d'una uanda, el respecte de tots els homes
integrants de la comunitat, sigui quina sigui la seva condició car tots
tenen una funció decisiva i necessària a la societat Per això constitueix un
tactor dt civilització t de generació de vida" De l'altra, ti motel naturai
de la llei de l'ajudi demostra clarament la Impossibilitat de la igualtat
entre tls només, és més, prova la necessitat naturai dt la desigualtat
L aspecte més característic de la postura politica dt Rusk in en la primera
época és l'afirmació constant dt la falsedat dt Its creences basades en el
principi dt la igualtat entre tls homer,12 Aquest doble nivell coheslonador
constitueix l element més important de la concepció arganica dt !a
societat pel que fa a r interpretació politica del problema

Aixi, doncs, per referència a la natura, Rusk in pot demostrar com
totes les parts del conjunt tnen una importància estrurtural i són igual-
ment necessàries Traduït a termes socials, correspon ai model propi de
les comunitats O aquesta manera, respecte de qualsevol model mecànic o
mecanicista, el model org,anic presenta l'avantatge de considerar com a
homes tots els diversos components, independentment de la funció que
acompleixen en ei sistema Així, quan Rusk in planteja la seva concepció de
la desigualtit entre els només, aquesta no es de caràcter morfològic sinó
funcional1J Cada estrat de la societat ofereix als seus membres la
possibilitat de desenvolupar una Isbor igualment important a les altres,
igualment complexe i que pot dur-se a terme més o menys bé segons la
capacitat, la personalitat i la voluntat de cadascú La llibertat veritable,
dancs, no és un principi abstracte sinó que consisteix en sotmetre's i
adequar-se a la llei general i al lloc social qut pertoca "

"Wnen mm »tu see that to obey another man, to labour for him,
yield reverence to him or to his place, is not slavery. It is often the
best Kind of liberty -liberty from care-"IS

O aquesta manera, les desigualtats socials esdevenen no rames una
necessitat estètica sino un requisit vital Ara bé, a més de necessaria, ¡a
destgualtat social adquireix contingut politic i Rusk i n pot demostrar, com
si o"un procés natural es tractés, l'exigència d'una articulació social orde-
nada i estratificada, qut és governada dt forma conscient16 El mateix
principi pot deouir-s* a partir de l'art la força expressiva de t arquitec-
tura gòtica prové, per una banda, de 1 existència d'un sentiment religiós
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compartit col·lectivament tl qual garantitza la unitat estilística del
conjunt, perd, tl que es més Important des de) punt de vista polític és
r aparició d'un arquitecte, (Tun artista rector, que es qui organitza el
treball dels altres artesans. L'arquitecte en tant que rector és el que
decideix el projecte t s'ocupa d'establir el tipus de col.laborado de la resta
de treballadors, i hauria de fer-ho de la mateixa forma que un pare regeix
els destins d una famílial7. En aquest sentit, és el principi artístic expo-
sat en '.a lampara de la obediència el que millor serveix com a model per a
l'organització comunitària de la societatt8. L'ideari polític de Rusk i n,
doncs, és resumeix er, dos principis complementaris:

"Government and co-operation are in all things and eternally the
laws of life Anarchy and competition, eternally, and in all things
the laws of death"1*

En els seus primers llibres, la defensa de l'estratificació social és
una conseqüència de la demostració de la necessitat de govern i d'unes
lleis, sense però decidir les formes concretes dei govern20. Tanmateix, en
l exposició de RUSK m, la concepció organica de la societat porta implicita
un sistema d autoritarisme basat en la superioritat d'una classe social,
tfalguns homes sobre els altres21 Possiblement, és en aquest aspecte de
l'obra r jskimana on es decobreix més clarament la influència de Carlyle
també el savi de Chelsea havia proposat una visió orgànica i vital de la
societat per oposar-se al materialisme burgès i liberal de l epoca Ara be,
si la demanda que Carlyle havia formulat als nous dirigents socials, "the
Captams of industry"22, era que acceptessin heroicament la seva respon-
sabilitat, assumissin conscientment el seu poder i dirigissin veritable-
ment la societat, RUSK m que, havia acceptat en part les idees polítiques de
Locke, preferia confiar en una classe social més orgànica, culta i impreci-
sa i va preferir tl model platònic7* L'autoritarisme ruskiníà, per molt
classista que sigui en les seves arrels, pressuposa un cert humanisme en la
consideració ce les classes inferiors adequat a l'anàlisi del treball creatiu
1 de la seva valoració artística En aquest sentit, si Raskin comparteix amb
Carlyle ía Idta de la responsabilitat, o de la culpabilitat de les classes
dirigents front a les explosions revolucionàries dels treballadors -ço.n en
el cas de la Comuna de Pans24-, la seva visió pressuposa la dignitat
humana de les dues vessants 1 intenta arribar a una comprensió més
api ofendida d'aquesta responsabilitat establint un marc de relació entre
les classes com un marc legal o de contracte socialÄ En aquest sentit, si
les diferencies de classe deriven de la superioritat de "raça", aquestes no
poden traouirse en diferencies en !a qualitat del treball o de la funció
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social desenvolupada, és a dir en graus d'humanitat En aquest sentit,
Rusk i n arribà quasi a definir la lluita de classes però això no suposà cap
tipus de conclusió política en el sentit del compromís social Its seves
critiques eren de caràcter ètic 1 la única motivació era ta de ricuperar
unes relacions socials moralment més justes que permetessin la
convivència entre its classes sense modificar la situació social de partida,

"whereas u nas been know and declared that the poor have no right
to the property of the rich, l wish tt also to be known ana declared
that the rich have no right to the property of the poor"26

les peculiars carateristlques de l'autoritarisme politic de Rusk i n
deriven «n gran part de la seva anàlisi del concepte i de les formes del
t recali, una de les aportacions mes importants del seu pensament a la
tradició de la critica social saglésa La seva gran innovació prové precisa-
ment del vincular l'anàlisi economica i politica del treball als processos
artístics sense establir cap tipus de diferenciació conceptual Per a
Rusk in, no existeix cap frontera que separi el treball de creació artística
de la mera producció instrumental per a la supervivència, encara que es
doni una diferència qualitativa important en els resultats. Aixi, Taparle Ió
tfobres d art depèn tan de la voluntad de crear-les com de les condicions
laborals i socials en que es creen AIXÒ no suposa constar qualsevol obra
de l'home com una otra tfart, sinó cercar les condicions socials que perme-
tin l'aparició d'obres artístiques Aquesta és la motivació fonamental de la
seva investigació i aquest és també el sentit d'un dels seus principis més
importants la distinció entre treball útil e inútil

Lògicament, Ruskm no utilitza en aquesta distinció el sentit res-
trictiu d'utilitat, és a dir la capacitat de les coses de satisfer una deter-
minada finalitat, sinó un sentit molt mes genèric referit al tota) d'una
comunitat social Així per exemple, un dels treballs mes útils i més
enriquidors per a la societat és la pràctica i el desenvolupament de l'art
En canvi, l'exemple més clar de treball inútil és ei desperdici de treball
provinent de l utilització inadequada d obres (fart27 o la producció de coses
innecessàries o fútils20 Però també pot ser un treball inútil el desperdici
d'energies en activitats no productives, com les dels mercaders interme-
diaris29 o l'activitat del fer diners per fer diners En aquests darrers
casos, el treball realitzat és tant inútil que pràcticament es converteix en
un joc 3° El treball útil és el que produeix guanys materials i com a tais,
només poden aconseguir-se per mitjà de la construcció o del descobri-
ment31. En aquest aspecte del concepte del treball es descobreix una certa
semblança amb els f isiócrates: malgrat la inclusió entre les activitats
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útils de ia indústria t la construcció com a processos de transformació
dins les tradicions artesanes, apareix un concepte de producció lligat a ¡a
idea de l obtenció de costs tingibles32

Tanmateix, l'aspecte més innovador en l'anàlisi ruskmiana del tre-
ball és el famós principi del treball com activitat plaent -"joy in labour"*.
A través del missatge diví, Rusk i n sap que per a l'humanitat el treball és
inevitable i també que, a l'origen, era un càstig i una càrrega. El mateix
precepte diví, però, pot també significar que el treball forma part de
l'essència d¿ l'home com espècie'3. La creació artística posa de manifest
que existeixen diversos tipus de treballs, í que alguns poden ser plaents i
d altres no, però, sobretot, demostra que la possibilitat de fruir mentre es
treballa reverteix en la qualitat del resultat A partir de l'estudi de l'art,
és a d'.r dels resultats, s'observa clarament com els estils artístics més
creatius i innovadors pressuposen un treball creatiu i plaent De la mateixa
forma, només es possible innovar i crear artísticament quan hom disfruta
en el seu treball Això no vol dir que la finalitat de tot treball sigui la
creació artistica, sino que en tot tipus de treball s'hi poden trobar
aspectes creatius i aspectes repetitius en funció del plantejament de)
treball M i, el que es mes important, de com es consideri al treballador

"You must either mate a too! of your creature or a man of him You
cannot make both Men are not intended to work with the accuracy
of tools, to be precise and perfect m all their actions If you will
make a man of the working creature you cannot nnake a tool Let
him but begin to imagine, to think, to try to do anything worth
doing, and the engine-turned precision is lost at

En la reflexió ruskiniana, la diferencia fonamental, lògicament, es
planteja com una dicotomia entre el treballador considerat coni a nome o
el treballador considerat com a màquina El problema real no é? tant la
utilització o no de màquines en la realització del treball, sinó el de buscar
en la mateixa concepció del resultat, un treball que pref?eixi la perfecció
assolible per les màquines encara que es realitzi manualrr ent, a un treba»1

que assumint la varietat, la diferencia i les imperfecciona, busqui l'expre-
ssió de la vida. Només aquest darrer permet que el trefcílador desenvolupi
les seves facultats individuals, el seu pensament i 'a seva habilitat
manual En el forn, el principi ruskmià del plaer in e! treball deriva
bàsicament del seu refús a acceptar una comparti·nentaciò de la persona
humana i que s'exigeixi a un home el resultat propi de l'exercici d'una sola
facultat, sigui animica, intellectual o senzillament corporal En aquest
sentit, la crítica de Rusk m a I organització productiva del sistema indus-
trial es dirigeix clarament contra la divisió del treball, però no tant
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contra la divisió tècnica del tretall, sinó a la divisió dels trefiladora en
part? de manera que uns només pensin i els altres fxxnés facin x

Lògicament, Its mateixes part? implicades en r organització del trenail
generen noves divisions socials i, a partir d'aquí, apareix clarament
definit l'error (»aste sotre el out es sustenta la societat del segle x;x. La
societat ja no s estructura a partir de diferències de raça, o de rang, el
que respondria a les lleis de la naturalesa, smo que es basa en la partició
de l'nome de manera que la classe superior només pensa, ( la inferior,
només fa, f atxi es destrueix per ambdues parts qualsevol possibilitat de
gaudir del propi treball Per això, el gran pecat de la societat industrial és
el G'naver fet desaparèixer els valors humans i vitals dels seus membres37

A més, aquesta peculiar divisió del treball té unes conseqüències nefastes
quan hom se n'adona que el treball útil i productiu és fa sense pensar, i que
les feines que només pensen són totalment inútils i improductives *

No es gens estrany, doncs, que la seva pròpia corcepcio del treball
dirigeixi Rusicn a l'estudi de l'economia política Vers el 1860, l'economia
politica sembla ser el nucli conceptual de la mentalitat de la societat del
seu temps i el factor principal de validació del seu funcionament En tant
que ciència, demostrava la mevaabilitat dels seus principis i també la
seva evident necessitat Quasi s havia convertit en rúmc factor veritable
de progrés i semblava com si rerjr.ciar a l'economia política signifiqués
renunciar a la civritzacio Atèsa la degradació evident de l art a lèoou,
Buskin, com Car! y le, dubtava que la sonet r del s» l̂e xix fos
veritablement una civilització però més encara que hagués suposat un
progrés real respecte del passat39 Decideix, doncs, deixar de banda la
critica artística i es proposa discutir ober t amen t, des de la mateixa
ciercia, e:- puntals ö aquesta mentalitat per aquesta raó aborda les
qüestions centrals de l'economia politica i polemitza amb el representant
més important de leseóla clàssica, David Ricardo, sense oblidar la
nf luent i particular formulació de J Stuart mil

Com a rerafons de la nova orientació de Ruskin apareix l'obra de
Cariyie i els seus constants aíacts 31 utilitarismo de la primera època, es
a dir i l'escola esroctssa, Bentham i James Mill, També en el contingut 'ei
seu atac, Rus* m segueix Carlyle escometent contra la base mecànic ist,- de
la ideología utilitarista j.tr mitja d un model de la societat orgànic i
vitalista el savi de Chelsea havia esïat lluitant per demosti ar que les
relacions PK jníaries -"the Cash Nexus"40- no són les úniques relacions
possibles entre els homes, t havia ja advertit que aquestes relacions, qipn
regulaven una societat, eswvenien reductives respecte de les capacitats
generals de l'humanitat Rusktn continua ia critica de Carlyle però



«¥. .

329

l'interi* i la innovació implícita en la stva reflexió es deutn a l'anàlisi
detallada dels conceptes basics de l'economia; la riquesa, el benestar,
r organització del treball, el diner, ti comerç, l'intercanvi, el capital, el
profit, el valor i el preu. Aquest és l'objecte dels articles apareguts
durant el I860 en el The Contini Magazine posteriorment publicats en e!
volum titolai unto This List (1862). L interés d'aquest llibre molt per
damunt dels altres escrits econòmics de RusUn prové del fet que el seu
propòsit és exclusivament la critica pormenoritzada de la teoria
econòmica acceotada, mentres que en d'ai tres, com Muñera Pulveris
( 1862-63) o ForsClavigerà(\*n\-W, Rusk in exposa la seva pròpia teoria
i aleshores perd el caràcter sistemàtic dels primers assaigs41 Tanmateix,
per entendre la postura de Rusk n frort a l'economia politica t el seu punt
de partida, cal tenir en comptf la publicació de A Joy f or [verini), un
llibre que recull una sèrie de tres conferències dictades el mateix any a
Manchester dedicades a I economia política de I art En aquests textos,
Rusk in es pregunta per I? situació de l'art com activitat en una societat
regulada pels principis de l'economia politica, on la única forma de riquesa
considerada és estrictament i acumulació d or, i, a la vegada, quina hauria
de ser 1 economia politica que afavorís el desenvolupament de I art, o Gel
millor art possible42

No és aquest el lloc més adequat per a considerar en detall cada un
dels conceptes que Ruskin discuteix, ja que. en gran part, aniran aparei-
xent també en relació al pensament de Morris, I objecte d aquest capítol es
el de refenr-se als entens generals que configuren el seu pensament i
des dels qual: estableix la seva critica Bàsicament, el seu raonament
sobre els principis de veconomia segueix un esquema similar al seguit en
r anal is i del treball Ruskin compara els conceptes economies amb els
valors humans establint les diferencies que els separen de la mateixa
manera a com havia diferenciat entre la idea de treball creatiu del
concepte de treball productiu formulat per Adam Smith43 L intenció de
RusMn es tractar de demostrar la importància dels valors numans, presos
globaiment i sense fractures, en tot allò que es refereix a les condicions
de vida humanes i a les formes socials El principi que Ruskin vol posar de
relleu es que la veritable riquesa és la pròpia vida -'there is not wealth
but life" **~ l'aspecte més significatius de l'aportació ruskmiana és,
doncs, la introducció de nous conceptes a la reflexió econòmica establerts
[KM contraposició als conceptes clàssics, aixi, a la idea de riquesa oposa
la oe !>enestar, o veritable riquesa, al concepte de valor que perme:
.stablir el preu en l'economia clàssica, cp^sa un c jncepte de valor definit
respecte de la utilitat o la valuositat del producte, a la idea de profit ccm
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a sofcre-plus o guany en Its operacions econòmiques, oposa la Idea
d'avantatge En aquest sentit, la teoria economica de Ruskin utilitza els
mateixos pi i ans fonamentals de r economia clàssica, defineix el mateix
programa científic i ut'.litza el mateix model teòric d'explicació, (la
teoria clàssica del valor-trebalí)45, perd inverteix totalment el significat
dels termes dotant-los d'un contingut humanitzada t moral. A modus
d'exemple, Buskm estableix el preu dels productes no només en funció de
la quantitat de tretall invertida en termes absoluts, sinó considerant si
el» sous als treballadors s'han paga', de manera Justa a fi tfevitar tota
fluctuació de preus í salaris regulada a partir de la llei de l'oferta i la
demanda46 En aquest sentit, la recerca econòmica dt Rusk in es una
investigació sobre el veritable significat del valor de les coses, i com
aquest valor pot crftvertir -se en veritable benestar i en riquesr autèntica

El segon nivell d'anàlisi, que entra jd en un model deconomia
positiva, és el de mostrar que l objectiu de la veritable economia es el
d'aconseguir el benestar i la felicitai per a tots els habitants del país,
mentre que el gran error de r economi a politica clàssica és l'estudi de les
lleis Que permeten acumular totes les riqueses d un país en poques mans
D'aquesta f orna, els economistes clàssics no s ocupen d estudiar el camí
per a millorar l'»conomia general del pats, sinó com aconseguir que la
riquesa es reprodueixi a ella mateixa sense comptar amb els seus
possibles usufructuara La veritable economia, doncs, és 0er a Rusk in,
I art d organitzar el trapali en base a tres objectius generals, emprar el
treball de manera racional, sense malversacions inútils, conservar-ne
ctirosanent el producte, i finalment oistríbuir-lo en un període de 'emps
determinat47 Possiblement et escobreix certa similitud entre l'af irmaciò
de Rusk in i el principi utilitarista de la màxima felicitat per al major
nombre, però lògicament existeixen diferències fonamentals en la
comprensió del principi, encara més evidents quan es tracta de qüestions
de mètode

En la seva anàlisi de la riquesa i del benestar és fonamental la
distinció prèviament definida entre treball útil i inútil, en el sentit de
treball productiu o improductiu. Recuperant clarament el concepte
fisiócrata de producció, Ruskín considera que la riquesa veritable no es
forma únicament per acumulació de les coses ja existents Aquest es
l'e TOT bàsic de l'economia política, confondre el concepte de riquesa amb
el de redistribució en base únicament a ¡a concentració dels bens en
poques mans sense cap altra finalitat que la <facumular, i sense cap
referiment a les necessitats de les persones Per a Ruskin la riquesa
implica creació, augment quantitatiu de productes Per això, l'intercanvi
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per ell mateix no suposa capaugment de la riquesa cart) que es guanya per
un costat es perd amb la mateixa quantitat per l'altra En la società
industrial, l'adquisició de mercaderies en Dase al preu del valor de' treball
invertit a la producció no significa sinó la pèrdua del treball pel venedor,
la qual cosa s'incrementa a partir del moment en que el simple Intercanvi
és el principal factor de profit48

D'aquesta f vma, el requisit de tenir sempre en compte l'home com
un ésser global en otfínir les lleis 1 els principis de ;a teoria econòmica,
es convert*.-ix en un factor de negació sistemàtica de l'economia política
en tant que lisciplina científica o ciència numana, a base de demostrar el
seu caràcter 'eductiu \ posant en dubte la seva capacitat objectiva com a
ciència * Arunt més enllà, Ruskin s'oposa a l'economia política perquè no
s'ocupa de la realitat veritable sinó que la redueix i presenta una realitat,
la comercia), com túnica veritable50. Rusk in s'oposa clarament a una de
les grans operacions de l'economia clàssica, la de formular el caràcter
autònom dels fenòmens econòmics convertint-los en un sistema tancat,
autoregulat per unes lleis pròpies independents i separades respecte
d altres instàncies del funcionament social51 Cal tenir en compte que ei
programa de I economia clàssica era el de comprendre el desenvolupament
econòmic per contraposició als sistemes pre-capitalistes i establir el
lligam entre desenvolupament, producció i distribució de la riquesa de
forma que, a traves de l'acumulació, es permetés la seva autoreproducció
La critica de Rusk m, totalment coherent amb el seu propi discurs, es la
d'oposar la veritable economia politica a l'economia recanti I
presentant-les com a dues disciplines independents, amb objectes d'estud:
diferents i amb finalitats diverses denunciant el caràcter tendenciós de la
segona52

Normalment, en comentar la teoria econòmica de Ruskin es destaca
únicament el propòsit d integrar ei discurs ètic en els conceptes de
rxonomta i en mostrar la motivació ideològica de molts dels pressupò-
sits de l'economia clàssica Pins i to£ Carlyle, el primer defensor de la
nova orientació de Ruskm, valora aquest aspecte remarcant la difícil neu-
tralitat d'una ciència que només serveix els interessos econòmics i
politics (Tuna classe sense tenir en compte la contrapartida ética i la
responsabilitat politica que amo comporta53 Si l'aportació de Ruskm es
Imités a defensar la necessitar tf iocloure l'ètica entre les preocupacions
de l'economia, difícilment podria destriar-se la seva intenció de les
advertències de Mill i la seva defensa de la vida humana Però el valor i
l actua» i tat del pensament eccnómic de Ruskm no deriva tant de la inclusió
de la dimensió moral en l'anàlisi econòmica com del fet de plantejar la
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necessitat d'una ciència de l'economia out estuati amb igual Interès Ja
totalitat del procés economic d'una societat L'estudi econòmic no s esgota
en e! problema de la distribució del producte de cara a la reproducció de la
r.quesa, sine que na de considerar, entre Its seves finalitats últimes, el
repartiment dels productes en vistes a l'organització del consum. Ja ¿s
prou significatiu el fet que en la teoria de Rusk m no apareix! mai un
concepte abstracte com el de producte nacional sinó és en el sentit
d'augment material de la riquesa: vol avaluar el producte a partir del que
és, del que aporta com a instrument, com a objecte o com a valor, i per
això prefereix sempre el plural i tracta dels productes En el fons, el
programa de RUSK m es propoc*a substituir l'anàlisi merament quantitativa
pròpia de la teoria econòmica clàssica per la reflexió qualitativa dels
objectes concrets i renunciar definitivament a les abstraccions buides de
contingut real D aquesta ferma, la perspectiva econòmica de Rusk m
esdevé inevitablement una teoria mes o menys sistematica del consum

AIXÍ, r objectiu indiscutible de l'activitat econòmica i de! seu
estudi és l'organització de! consum d'un Estat, així com l'activitat
econòmica conscient l responsable és la que procura per la millora del
consum per de tots els seus membres Des d aquest punt de vista, la
veritable pregunta que I economia na de respondre no es refereix tant ai
volum total de la producció per a que sigui rentable, ni tampoc al problema
de com augmentar-la en general, sinó al problema de com gastar i usar la
riquesa54 Considerant el consum com ai factor determinant de tot el
procés, l'economia s'enfronta necessàriament amb qüestions qualitatives,
i la seva inalisi especifica esdevé un valoració de la qualitat dels
objectes Només el consum poi decidir la producció, tant el tipus de
productes que cal elaborar com els criteris que poden decidir la producció
En aquest sentit, Rus» in diferencia dos tipus de productes, els que
serveixen per a millorar les condicions de vida, i són per tant construc-
tius, i els que en canvi condueixen al seu empitjorament, i comporten la
destrucció de la comunitatm

ta importància d'aquest enfoc en el seu pensament no ha de sorprèn
dre ningú, ca) tenir en compte que Ruskin parteix de I estudi i la critica
d art la qual cosa ja pressuposa la figura del destinatari a un nivell
similar a la del creador Però és concretament l'anàlisi del treball en les
arts projectuals desenvolupat a Thè t&turv of Gothic el que marca més
clarament la seva evolució posterior. Aquest no només implica el procés
creatiu des del punt de vista de (artista sino que, en tractar-se d'un
procés creatiu o bé com a decoració (pintura i escultura) o be com a
construcció (arquitectura), integra ja des del principi del procés la
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finalitat social posterior de r obra, o sta ta seva utilització D'aquesta
forma, és tl mateix tribali, la producció, tl que implica necessàriament el
procés de consum ja öes de la mateixa concepció AIXÍ, al tractar el feno-
men econòmic des de la perspectiva del consum, Buskin no concebeix la
possibilitat de produir en abstracte sense saber qui utilitzarà els produc-
tes, per a que els vol, o com els farà servir, sense que això requereixi
diferenciar conceptualment si la ut:):tzacio respon a problemes funcio-
nals, simbòlics o purament estètics

En relació del seu programa i en el context teòric del consum, no és
estrany que Rusk í n torni a plantejar la qüestió del luxe com a fenomen
econòmic, una temàtica que navi a desaparegut de l'anàlisi econòmica des
o> Hume l Adam Smith56. Ambdos autors havien aconseguit individuar el
tractament econòmic del luxe de les seves Implicacions ètiques \, aixi, el
concepte havta perdut el caràcter diferenciat i especial que dementava r er
a convertir-se en un forma mes de mercaderies En ei pensament de
Rus*m, en canvi, en recuperar els valors ètics d'una banda i en plantejar el
consum com l'objecte de l'economia, les mercaderies de luxe esdevenen un
concepte capdal de reflexió Els termes de la seva condemna del luxe, que
d altra öanda no divergeixen gaire de les critiques dels moralistes del
segle xvin57, no són el mes rellevant de la seva aportació, son molt mes
suggerents en canvi, les implicacions econòmiques i polítiques que deriven
d aquesta reflexió ** Per a Rusk in, el gran problema ètic del Uwe es
planteja a partir del fet que la seva producció obliga als treballadors a
esmerçar-se en la realització de treballs inútils i la conseqüent pèrdua de
plaer en el treball En aquest sentit, el luxe va en detriment de la produc-
ció, de la qualitat productiva i també de la quantitat, car s oposa a la
voluntad dels treballadors Econòmicament, doncs, el luxe tampoc no
resulta ser un motor per a l'economia, ben al contrari, en requerir molta
força de treball per la seva elaboració, el luxe dificulta la bona organit-
zació del consum i de la distribució de les riqueses Possiblement, és la
reflexió de Rus*m un dels intents més coherents per desmuntar la relació
entre luxe i desenvolupament econòmic apuntada per Mandeville59 i accep-
tada genèricament per la teoria econòmica posterior.

Des del punt de vista polític, el fenomen del luxe incideix única-
ment en la diferenciació classista del consum i per tant reverteix en la
reproducció de les classes socials. Aquesta perspectiva havta estat ja
suficientment indicada en la seva teoria artistica en relació al problema
del refinament estètic d algunes formes i tendències estilístiques Ja
aleshores Rus*m havia fet una defensa de la simplicitat de vida, dels
costums i dels criteris estètics presents en societats comunitàries com,
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per exemple, Its gòtiques Cl luxe, ètte 1 estètic, com tampoc ti refina-
ment, no podi »n constderar-se per tils mateixos un procés civilitzatori,
sino que mes aviat suposaven un factor dt desmteqraciot social D aquesta
mantra, refe int-se a les diferencies qualitatives que suposa el luxe en la
concepció dels productes, Rusk i n incorpora una Idea corrent en la tradició
dt la critica a 1 idustrlallsme com és la dt I preu que na calgut pagar per la
forma contemporània de la civilització Respecte d'altres autors anteriors
com Cobbett o Coleridge, Rusk 1 n planteja tl problema del preu de la civi-
li tac ió en ti rmes de cost social, un un concepte fonamental a l'hora de
valorar (oportunitat d intervencions concretes Segons Rusk in, les inno-
vacions teciológiques, la producció, o el progrés de la civilització, si
només es c »nsideren des del punt tíc vista econòmic, no poden tenir en
compte ni .ivaluar si les despeses de producció són massa elevades, si hi
ha costos r umans en quant a salud, la degradació dels valors i dels usos,
de la destrócelo o empobriment dels recursos naturals o la degradació
estètica d«-1 entorn *° D'aquesta forma, el concepte de cost social deixa
de ser un « lement de critica general per esdevenir un condicionant inte-
grat a la realització del projecte Però el que és fins i tot més rellevant,
considerant les implicacions polítiques i socials del luxe en relació al
consum, Puskin afronta el problema teòric global de la definició del
producte, la qual cosa es tradueix indefectiblement en una teoria del
disseny 6

D »questa forma, es a partir de la seva economia política que es
desprèn (el pensament de Ruskm una teoria del disseny molt més realista
1 acurada que de les seves anàlisis artístiques, malgrat que ambdues
siguin cares d una mateixa moneda RUSK m planteja una organització de la
produco ) a partir de problemes qualitatius, mostrant com la veritable
finalitat de la infraestructura económica tfurva societat és la satisfacció
de totes les necessitats de l'home en tant que home, d'aconseguir satisfer
les necessitats de la major part dels Integrants de la comunitat t de
satisfer-les de la millor manera En tant que necessitats humanes, Rusk in
només in diferència de dos tipus: aquelles relatives a l'utilitat i aquelles
relativ »s a resplendor42. Però, en contraposició a Stuart hill per a qui la
utilità. només identificava la promesa del plaer sense especificar-ne els
tipus < ino molt genèricament, Ruskm aporta un estudi del concepte
d'utili1 at a partir de continguts socials concrets, és a dir de funcions, i
aixi el nexe lògic entre fins i mitjans es subst'tueix pel de necessitat -
satlsf icció, en el sentit més literal dels termes Això no suposa assimilar
totes es necessitats humanes a les primàries, es tracta més aviat
(Topos r-se a la definició de la demanda ert termes quantitatius Com en
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tant d'altres conceptes, la diferència bàsici que RusKln cstabltlx entre tls
tipus d'utilitat deriva de) principi fonamental que no és e) mateix fer per a
vendre Qoe f er per a que sigui consumit63

L'actualitat te la reflexió econòmica de Ruskm, malgrat que en
alguns aspectes sigui més una recuperació dels problemes específics de
its societats pre-capitalistes i dels conceptes teories tels f Isiócrates,
deriva tel fet d assenyalar a la ciència ecorómica, la necessitat te consi-
derar g) consum Es tracta, doncs, essencialment d'una teoria tel consum
Però en la aportació rusMnlana, aquesta anàlisi suposa una reflexió sobre
la complexitat global tel fenomen social des tel punt te vista tels proce-
sos numari tzadors A la vegada, per a destacar la importància tel consum
en el procés econòmic, Rus*m planteja la majoria te problemes amb que
s'enfrontarà la reflexió sobre l'arquitectura i el disseny una vegada
superada, després te L cos, la dicotomia entre forma i ornament En el
consum apareixen tef imts un concepte d utilitat, un estudi de les necessi-
tats humanes i deis seus tipus, i quina relació guarden aquestes, des te la
perspectiva econòmica, amb la dimensió estètica Per això pot considerar-
se la teoria econòmica de RusMn com una veritable teoria tel disseny Si a
mes es te en compte 1 enfoc te la problemàtica empresa en el programa del
Moviment Modern, Rusk m roman com un tels primers defensors te la
qualitat de vida en el disseny de Ventem humà
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