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5.4 Morris i Ct.: Cronologia t activitats de la firma.

wymgton Tsyior va monr oe tuberculosi ei feorer oei 1870
Durant tot rar.»- anterior, la firma va tstar trampefant la fallida definiti-
va £n aouesta època Tavior navia tstat intentant reeducar Morris t també
wtop ̂ 3) en un sentit mes corniciai £ls oroDiemes economies oe ta
firmi eren ei resultat w 13 inexperiencia en l 3mpit oei comerç i oe la
produccii dels diversos socis en general, t de horns en particular. A finals
dels 60, Morris es mostrada relativament react a Seguir les ideacions de
Tavior ouan ais preus oeis proouctes i les formts ot treoaii otro, poc a
poc, MMFÇ.CO MV13 mat oec3nt3nt-se ver* el mooei dempre*a oefensat per
TaylorIÄM' L'indcA de verides de la secció de motiiiarl confirmaven les
tesis de Ta* lor encara es proouien alteris mcDies pintats peco aqycsts és
ven^- ame* muffa ame ui ta* i nom^s ooaien reaiitzar-se <jyan previam·K·'·
&e f-nniirm-y.'i im encàrrec, en cinvi, el* protottp* oe caoire* lleugeres '
simples tenien cada veqada més acceptació

D altra tàfida la situació econòmica perswiai * Morris en
•?f«ya íarrip*' va contripoir c«>nsic^raolfmfnT en la stva oeciçio o*1

pofwciy la tendència mdusrml de 13 firma per con*oh0y-i3 c
ment Les rendes «ttingudes de les mines de Sales, d'on provenía la
jt tota id família, navien àfiat aismirwinc on/ant ris darrers ar^s 60 fins
••scî ví-riír ouasi n-jie* *r\ fi tonioant Ot> ia ot«:a<Ja {*Í5J wtrs et I6~5 la
firmi f nivii convertit en 13 ijiici font teguri Q ingresro? oe Mom? per?
com ernpresa encara no estava suficientment afermada com per prantir
Ptnèf icis f ues i constants Per primera vedada Morris »enfrontada àti'»t la
per spec t iva dt-sdtvenir jNwe. cosa Que li impeaina mariteriir 11 rumr i ei
tipus oe vies (̂ e mes li agraoa\'3l2úó* Convertir la firma en una empresa
rentable aviat aparegué com la solució mes adient ! mes fàcil ptr a
¿oi ventai la seva situació personal

La producció of papers pintats i els experiments amo linòleum
responien a la intenció öWir nous serveis oe la firma Que fossin mes
assequibles per al gran públic i que, a la vegada, permetessin la venda
directa tal t com ja es feia amb el tipus de modes lleugers Am& la
mateua finalitat ourant els primers anys 70. Morris intenta inclc»ure en «M
catàleg oe MMF$CO» oojecies de ouiiitat comprats a fora per a venere is a
la firma com a complements dels seus articles. Es tractava d"ob (tetes ne
dissenvats per la firma sine seleccionats per ella i, ptr tant garantits

a la Qualitat artística AIXÍ. per exemple. 11 1673 Morris demana a
Numy, qui aleswes vivía 3 itaiis, oue envn mostre? oe cenmica
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itali»» per importar < > , Amb aquest sistema ercara ts reforçava mis ti
model d empresa que funciona a partir dt l acumulado de stocks
comtraalittats a tracts m ootifa A la vcgaoa, pero, ti prenci m la
firmi ja no ts soste umcamtnt tn a la qualitat oel disseny i de la
produced sin« per reftrèfiCfa a » model di §ust qarantlt per la
competencia i el taitnt artístics dels directors oe la firma Aleshores,
I amele vtnut ia no ts tant un producte com un valor cultural i simooiic
El propi Morris no tardara a mostrar-se totalment conscient d aquest fet
af irmar.t que la riatura del stu negoci depèn excessivament de T% artístic
kmw ledge arid taste" t20S' Aresta mateixa operació serà la que ert els
anvs 00 consol loara eis grans magatzems noertv com el principa« centro-
impulsor dun corrent artístic el moviment de les Arts $ Crafts, el
modernisme angles 1 l'europeu

ta nova u'ieritacJú productiva de la firma tampoc fiu era r»o#a
Criarles tastiate eri et seu tamos Mitre de 1666 ja navi a mostrat ta
necessitat oe twiguec especiaiitzadet en oDjtctec ytistics per 1 13
decoració domestica or» aout-o es veriessm a un preu |ust -es a dir, 3 ur,
préu cor·sioefatic'fttfnt supenor ai o^e podién '»ferir els taller» artesanao
a irititacio pero a ta vegada a§seay»oie ai PUDIK eoucat oe Londres N«5m*s

tipu: o odjectes podien constituir yn repte per ai? Pont
ors i arquitectes, els ni reportessin uri berief »ci l decidissin

dediCdr-seacr«?ar-riedrnous(20f< El llibre d East lake. mmsannuaeM.»
"ésie, w»ava consells importants per a la decoració domestica repr enew

el veil 10^31 didactic o* i*s *rt M^ufactures ral i com I nivia definit
Herrf Cole a mil tare de seale Per« a diferencia dels Reformadors, Ics
propostes d East lake partier, de l'evoiuciu real del dissenv eri la ultima
oecaaa i oe nwt*ra implícita avaluaven els arncies creats en ei si oei
moviment neogotic En considerar aquests dissenys, especialment el«
mobles pintats i més elaborats des del punt de vista artístic, Eastlake va
comprendre el pro&íema economic existent en la producció d objectes dart
i, ai «i, va poder piante jar eis *tntaö!es obstacles que impedien ei
desenvolupament logic oe les arts decoratives en el nou sistema econòmic
El seus consells responien uria única pregunta fonamenta! de quina manera
rtóv ien oè presen tar -se al consum tots aquests mobles neoootics, o mes er.
generi!, tots aouests oojectes rars trun dt I elaborai dissenv
d arquitectes i artistes de renom? D'una oanoa navien d assumir ei seu
caràcter innovador com uri valor afegit, es a dir, la seva condició de peca
artística • aiAi poder fi*ar el creu duna manera justa tant per ai creador
com per ai consumiaor Aquest darrer . a mes comprava una peca rara t per
tant» amo un elevat valor stmbohc afegit Si s acceptava aquest joc,
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1 1 pur d"§fclf€tts podrien accedir normalment al mercat

"It Aùuld 0i ¿t sur d to sugose Miai while such profits ¿s tros
derrwrHted for every artUf of furniture which dots rio partale af
the stertwtvped forms In use. we can ever hooe f r a revival of
Ouvd decorati vt art Ani vi .c can ut t draw ino- mom chairs
desianti! t, an architect and executed t>v prì.at citrati far si*
ouineas per chair What thè cubile wants is a atoo wtre such
artlclts are kept in stock and cari be purchased fa' t2 «r £3** t2!0<

solament piaría aconseoAiir-se t^a ventatile rtno^aciù de ita
arts oecoranvts <̂ ian la prooucao aoojfctts oe qual nat artistica
ç mttf *5 en el «istwa fcwwnic i f o* rfconept fi Sfy vaiw ts^cif ic en
lar.t oye mercadería

Els cyTtaèiis dEastiaie foren se^its a 1 època per diverses
ja atesnorts coi ia&oraven amo airtrtms aisstnvacwrs

r Talßfft ? Purges*, pero «wrftot Sw^on, estavtn
comercialitzar.! mobles r»ec.«50tics en ^asé a aouestes premises. Jones,
Steveris Oresbér i Lewis f Da* treDai laven ja en les seccions creatives
o incKistrie* oe «jiferents rarris Goowin. per ta seva oanaa, navta ia
rnmencat ett primer^ e^ptnmentf OTÜ mopifç Anglo- J303nefe ** l l < *
finals dels ar,»s €0, Vewca en aue ftf iCc estava a our.t de fallir
ecunornicamerit la competeficia entre tmp.*ese¿ » aisser.yaoors en i arno. t
•je ta of«; orat io C3».»me«tic3 era wa realitat caaa veaaoa mes evi<w^ tef
qific«jit3?* aygmtnty.̂ n *n con^i^ry 13 quantitat Oe rwodurc1?",? : ̂
ir,itacior,s tárales de l'estil dels dissenyadors de moda produïdes per la
ifíjystr id a (jrar» escala D altra üanda. per aquesta epoca, eonìtncac cf« 0
sentir-se eis ccimerç efectes auna w»va crisi economica oue amo
diversos pwts d inf levio. navia te perllcmgtr-se fins a mitjans dels anys
90 El desenvolupament de la indústria alemanya i ia americana es feia
sentir en els mercats internacionals fent perdre terrenv ai potencial

In aquest context generai, ies propostes oe T»/ior per a
resyltaven molt més coherents amb les necessitats de l'època oue no pas
la seguido per Morris i la firma en els primers temps La política
productiva iniciada pel director corriere lai coincidien perfect went amo
Its indicación* a East lare gue tants altres ja seguien Transformar la
firma seouint el model de la manufactura era un procés i, »evitaci* per a la
$e*a suptr.ivència. atesa la tendència generalitzada de la industria
acompiir-ia calia solament retorçar aquelles seccions rnes aaeouases
a la proouccio industrial fin* 3 corwertir-it? en la oase productiva w
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rima I deixar t Is articles més artesarials t elaborats com uria firma dt
prodúcele ocasional oír igioa a nwntentr t) seu prest io i artistic El
distanciament m its premises pròpies oe 1 etapa anterior, t!
Prt-Rifatiismt Ä la concepció dtl producte i ti ftvtvilismt dt rtstii,
trtri una conseqüència inevitable I la mis lof fea. MMF£Co. s enfrontava,
ara, amo un nou tipus d article, amb un nou concepte de decoració, amb uri
rnetooe productiu i un est 11 de disseny mes acord amo its necessitats
dtcorativts dtrivadts tít ia difusió dti Domtstic Revival i dt restii propi
de la stfona fast dt la societat victoriana

Si es prenen tri conjunt tolts aqutstts ntctssitats vtntri
cofwicwadts ptr un únic principi Basic ti canvi optrat tn ti conctp*e o*
otcoracio que noms assumia am ptr primera vtgada Cwn i c
de la mecanització» Ärar.t tot el st§le XIX, la decoració Interior ctels
espais arquitectònics navia anat des&rer^nt- st de l estructura
arauittctònica oe i eaif ici ptr ir»§r c<mvfftim-se graouatmtnt *n yr»
tractweni afegit superficialment a l esp3i * mt*. 3 mttura
imposar,t-sc el sistema de mercaderies, la decoraci« es basy.-a er.
i aoopciò d o&jectes ir»deperiatnts mes que no oas eri e) tractament dels
cofftpontnts oe i espai E is oojtctts anaren myitipiïcant-se er» un est on;
per individuar i satisfer per separat totes its pffites parcel les funaon3is
de les activitats pròpies de la vida domestica En la àc.a ctaf»a pictòrica,
rt-f &Cw na^ia intentat recuperar els models decoratius basats en el
tractament de i tspai i per aquesta raó navia optat ptr tots aquells Bells
Oficis que complementaven la construcció En els any? 70. l'opció Of Morns
fou la d'acceptar definitivament el sistema df la dtcoracio fcasat er,
i oDjccte i aui dirtgí els seus esforços a la creació d o&jectes nous ja
navia micia» la producció dt paptrs pintats, aviat comtricara a
tvptrimentar la proouccio a indiants i anirà perfilant roojtctiu oe
coTifecclOTiar tot tipus dt ttixlts El primer disseny dt Morris ptr a
1 es rampaci o dt cotO, Tuitoandwnia* data dtl 1873 Dificultats
ttcniquts i la mala qualitat dtl rtsuitat retardaren la producció d indianes
fins ai 1876 Comtnçava altsnwts l'etapa dt investigació tn el disseny
d'estampats i d*tí«)erlmtnt8Ciò tn l'àmbit ttcnic dtl tèxtil que havia
d ocupar Morris durar.t tota la dècada dels 701 havia d'afermar
definitivament la firma soore la oase industrial

A mtsyra que s optnva la transformació interna dt la firma
Morris esdevenia mes conscient de la necessitat d'una reestructuració a
tots ntvtils. especialment en r amo 11 empresarial Tai t com explica en una
carta dt I tpoca tots tls factors personals i professionals conf luiren tn la
dtasio d impulsar la rttstructurtcio jurídica i irtscindir dt la resta oe
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s;-c i s en la cúpula empresarial de li firma

"l shuuld ver v much like t« the gutte è wcc^s, ai .ü
tt can't te unices l wirk it it m voti r. 1 must -<av. ttivuo»» 1 duu t
ull n,, ¿di grfeoy. a in triat ¿i Je nould Le è Ieri »We
nut&anct, I hd»e SO mài iv SerlOUS troubles, pleèSUfeS, rMi(i«S Ji'ü
fejrá, that 1 ta« e no time on my riàrdi to te ruined afe att i eèlH
pwor, above all thirds It would oes- tro» m» freedom of work
wnich f s a Otar delight to me" <2111

Segons la st va proposta la reestructuració dé la firma consistía
en 1 a dissolució Of ¡astierai original mitjançant la renuncia at 1$
diverso* socis a la seva participació en la cooperativa per a tornar- la a
constituir sota la seva ùnici propietat. En (m primer moment, la seva Idea
era la de mantenir els antics socis com a col labor adws creat»u$ de
I empresa ctfitinuant sent pagats per als treoalls lliurats pero sense tenir
yet 3ir penet tas vai a gir que aquests tampoc no navien mai participat
eri els deutes De fet. aauesta proposta de reestructuració no significa, a
altra cysa gue testimoniar el funcionament real de ia firma <:141 Feia ja
mcMï temps Que fiorns realitzava la majw part oei treoall tant pel OM*- ra
3 i3 geïtio <» i empresa com t la responsadilnat creativa car sempre
s'navia fft cirrèc de molts dels dissenys produïts Er. començar la
pfodyccü» de models i lavorata -d estampat s per paper i indianes oe
rajoies i oe wooats- eil era i unte aissen^aw, la resta oe sc·cs es
limitaven a la preparació o ague! Is a^tenys q«je requerien de ngire«
D'altra banda, alguns dels sods feia temps oue ha»ien desaparegut
completament oe i àiï»it dactuacié Ce Mrf &Co almenys des de I8è5
harsnaü e* §e<ncava ais seys afers particulars i oes a aiesnores ne» navia
lliurat cap trewil a la firma, Faulkner navia tornat a Oxford per aqueib
mateixa època per ensenyar matemàtiques a la Universitat I si pe va
continuar veient-se sovint amb Morris, va perdre tot contacte amb íes
activitats oe la firma -les seves germanes, en canvi, continuaren sempre
treballant per a la firma, especialment Kate-, Possetti, recluit a Chelsea o
a Kelmscott, feia temps que es dedicava exclusslvament a pintar (215> Ptr
la seva banda webb i Jones continuaven col laborant sovint amb la firma
però sempre de mes a mts car, en els anys 70, cada un proseguía la seva
pròpia carrera d arquitecte i de pintor respectivament

La proposta dt Morris fou rebuda de manera molt diferent seoor.s
els socis els amics mes orónims comprenouerén la seva POSICIÓ i
acceptaren tot seguit el pla de reestructuració presentat per norn«

i, Pw«etti i especialment ftwn, manifestaren el seu total
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desacord fins al Dur.t dt posar l'assumpte er, mans d'ur, abocat, Watts
Our.íon. i evitar gualstvot tipus tf tntrt visti amt ñor» is Les dtscusions es
per ñongaren our am tot el IS?4CIW ta dissolució de ff€i£o es signa el
març m 1875 mto e 1 compromís de homs tfindemwtzar els socis
anteriors amb la quantitat de 1 000 L A partir d'aquesta data la firma t s
reconstituí com a homs & Co

La postra mantinguda per 8ro*m orant el procés de recon?-
titucio es relativament complete, i des oei seu ount de vista Pastant
comprensible Brown considerava gue Morris volia alìibtrar-st dels socis
just en el moment en due la firma començava a afermar-se i a donar
venenas w cop superada la crisi de 1869, desdel i8721afirmagauaia
dun cert recone^ernent en els ampíente cultes 0e Londre? i començava a
ser un ncQwCi ber« establert l217' Per la seva part, Brown, malorat ha4. er
aconse^jtt ur» cert prestigi c^n ¿ pintor no fou mai um persona ecor-orréki
merit Ptnestarrt i ¿i iltrq de tota la seva viai passa sovint períodes o*-
peniri3 El? ̂ i»y* de rtf &Co li suposaven, owes, una font «egun aun«
ingressos qué necessitava D altra sarida, també îe, a l'època d«
la fufidaciö Or la firma si a^una cosa navia Servit per adonar-la a conei-
iter era precisament ei seu renom personal com a pintor i el de fiosse'ti
cota que encari ciiii tenir en compte A me?, la seva poca participació en
Its de la firma no podia esor wiir-se com yr»a raó eri contra seva ja
Oue ai*o es devia a :a marginació en que ei propi riorns l ria*'ia tirî ut
encarreqant-li mous menvs trec»alls oels o* es merei» iac*'5j S oposava
per tin» a la refftruc^yracio i e« negava a perire la seva participado, o 3
refalar-la a Morris ser.se retrt res a canvi En el cas ¡m aoucsta fos
inevitable Bru A n e^Qia que ta repartició dt Is Denef icis i del capital
social e«istent aiesnwes a ta nrrnaes íes aparts içwais tritreels socis
original« Rossetti recolza ̂ own en les seves reivindicacions i,
posteriorment» tampe no fey Marshall, el memore de la cooperativa df qui.
encara ara, es cofieiàer. menvs owes Si la postura de Browr» te uria certa
lògica i tamoe part de raó en ei sentir -se oandejat per homs la postura
de Rossetti f ou totalment contradictòria, sempre, però, mantenint le?
formes cavai leresuues Rossetti recolzi fins al f tnal les pretensions de
Brown t̂ r dtsprés posar tota id suma oe la indemnització a nom ot jane

La reorganització c» la firma fou un procés llarg i relativa- ment
amarg pels antics dt la Cooperatíva-Confraria homs i Brown
dei*areri de vture s i no es reconciliaren fins deu anys més tard CSOÍ

Marinili aesapregye definitivament m \ entorn « noms, respecte m le
relacions entre Rossetti i Horris, la dissolució » la firma servi per
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trencar iti 1»?pnt entre i confirmar la tendencia d'allunyament
recíproc arran dé its relacions entre Rossetti i Jar*v Tante per a
Morns ti procés fou moìt oesagraoaDie i no ojota en manifestar tl seu
disgust ptr wm s'havia ei tttifi tot considerant tls ttrmts
df l'acord, o sia la ̂ tva ottfgactó tflndemnttzar els socis an* 1000 L, com
un abús injustificat per part deis seus anteriors socis

"i am scraping everything toqether to pay my thieves of partriers,
who nave come to some Kino of agreement with me, if they don't
cry off before the law-business is settled, which drags on
com oundedlv, & to say the truth bothers me more than i quite like
toconfess'<22l)

De fet, les oDligacions econòmiques que 1 acta & dissolució H
inposava li suposaren una despesa consideradle en relació als minvat?
recursos de què disposava a l'època i a la quantitat de despeses out havien
at suposar íes properes investigacions tècniques empreses per la firma

Sense entrar a considerar ei oret de ferris tn ia seva pretén- sio
o esdevenir el que el * mateix qualifica d amo i çenyo- de la firmai¿2¿J, n^
tampoc en avaluar la justícia dels acords finals im\ el fet és que la
réesiructoracio ^a marcar uria ount d infleAiO important en l evolució
protes! '»nat dt Moms En primer HOC w assumir-1 a totalment Moms
octava definitivament per una professió especifica i, a traves d aquesta,
marcava certes divergències respecte de la resta de socis, els quals témer,
tots u/ta carrera paral lela i preferent a la de dissenvador Dt tot 1 ant'.c
cere le de Rossetti, Morris sera 1 únic que esdevindrà simplement un
dtssenyadof4Í24} En segon Hoc, a nivel I purament artístic, la
reestructuració de la firma assenyala el trencament definitiu de Morns
amo el Pre-Rafaeltsme i els seus pressupostos estètics que culmina el
procés d allunyament observat des dels primers temps de Queen Square £1
resultat d'aquesta rotura es una manifestació clara de la transformació
empresarial operada en l'estructura interna de la firma en e's darrers
atiys

NO hi na duDte que aïliperar-se de la influencia de Rossetti fou un
dels factors determinants en revolució de Morris com a dissenyador,
artista i pensador. La primera conseqüència important d'aquest fet és
• apandó progressiu del plantejament pictòric en els enter is de qualitat
artística dels seus productes tot suostituint-lo per la visió gràfica mes
pròpia » les arts decoratives i del disseny Per aquesta raó» Morris dem
dlnteressar-st pel problema plàstic df la f iqura humaría(22Ç| centrant-se
en l anàlisi Jéis estampats i ocupant-se de la creació d omamcf.ts



superficials à nivell estructural, Morris reprèn l'estudi dels procediments
tècnics com un dels valors determinants de la forma resultant a tot
procés oe dissenv «quest tere tl crittri fonamental oel seu mttodt dt
öisstny, tl mtttiK ajut ii permttra integrar procés » producció i ot
creació tn 1 1 projecte oue ateé Impliqui mod*?lcar l'estructura
dividida del treball e«tstent tn 1 organització productiva de Morns & Co

Tanmateix, n gradua) industrialització oe li firma no es imputaci*
solament a la desaparició dt ftossttti Possibitmtnt, fossetti, si d f il
ocpenqucs, mai no s'haurta oposat a l'opcic- Industrial ni des del punt dt
vista teorie ni de) pràctic, malfai que, durant aquests anys, sovint
ridícul itzts floms tractant- lo ot burgts, d tmprtsan o, fins i tot. de
"pnillistmt" |226< Tampoc no hauria dtsaprovat out la firma adopt ts «na
política més comtrciallsta En realitat, Rossetti no stiavla ma! parat a
considerar ei pr odierna dt i organització productiva ni a ref lesionar sobre
ti concepì«? de tr tbatiots dun punt de vista itone o artístic Sirttwtjava
tis in»jitnai? o? la s*va tpoca, no feia pel seu mal gust, per la stva poca
capacitat imaginativa i pel stu mescwl practicismt front al moti de l'art
Si la desaparició de Rossetti de la firma fou important, no fou des de la
DtrsDtcnva oti prop1 Mwis Ptr a out til podes assumir otf imtivä- mtnt
i tso ĵtma industrial tn ia stva tmprtsa, li calia variar dt prtssuposro*
teories i renunciar a ur» concepte d'art basat únicament en uri model ideal
de Driïesa í?rn AUI. en els anvs 70, Morris dti*a d mttrtssar -se per l'art
pur i es situa teor icaroen! i príctica tn I ampit tstncte (̂  its arts

D'altra banda, s» el distanciament de Morris respecte te Rossetti
na^ia de tradutr-se er, una desviació respecte del camí de 1 art pur i dels
pianttjamtftts propis dt Its Seilt« Arts, aw navia dt repiamtjar pf
força la relació proftfsionai o> Morris amo Burnt jont«, tl pintor Ouan a
aoutst fenomen, out d'altra t-ar-da constitueix una (te Its paradoxes
centrals tn la comprensió dtl Morns disstnya- dor, caldrà tsptrar a veurt-
I tstructura oe la firma a partir oe la reestructuració i analitzar la natura
dt It? col ladoracions tntrt Horns i Jonts, i la incidtncia rtal d aoutst
darrer tn 1'evoiuciu estilística de la firma Malgrat la continua
col laborado i tl renom de Burnt Jones la stva figura és un factor
tangtnoai tn la definició (iti «it tn realitat fou ia firma Dt fet, Morris &
Co ts fi rtsultat » la labor dt trts homts ts fltu a wmngton Taylor ti
plantejament dt la firma establint les ba t̂s sobre les que suportar tot el
desenvolupament posterior, Morris és > unte responsable de la def inició
estilística dt la firma, oe la configuració otl catàleg i oe l organització
empre* anal dtl* oficis, finalment, Gtorgt wardle, successor dt Taylor tn
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ti càrrec dt gerent, és l'irne 911 feu funcionar la firma mantenint ta
Qual i tat dels productes i aconseguint nut reportessin beneficis econòmics
Bume aortes i també webb, I arquitecte, ts mantindran com a col latwrioorç
de la firma però duna mantra mts ocasitniai

A partir de la reestructuració ocorregueren una serte de canvis en
l organització directiva i tl funcionament de la firma que permeteren
Morris desenvolupar totes les investigacions tècniques i artístiques qu*
requeria l'ampliació de serveis En primer lloc, George wardle, des del seu
nomenament com a gerent el 1870 immediatament després de la mort de
Tavlor(228), anà substituint Morris en les funcions de cap de producció I de
supervisaoor artístic de manera que el 1875, wardle tenia al seu càrrec
moltes de les funcions encomana- des a Morris en l'etapa anterior Mentre
tarit, riorns va anar assumint progressivament el paper de dlssenyaoor
f »re esdevenir cl creador principal i gairebé ! únic d« la nova empresa Des
d aiesnores ictua corri un veritable director d art en ei sentit actual del
term? A mes, Morris tamoe desenvolupava les funcions pròpies de
1 empresari Així, doncs, si Morris va poder invertir tant de temps i esfor;
en la invest igació tècnica per a l'ampliació de serveis, aixa es deu ai
recolzament oe wardie, ja Que o aquesta manera Morris no navia oe
prçocupar-se de la gestió diana ni df control v ei funcionament nonna)
dels tallers La direcció de fiorris er, aquesta època consistia més aviat er.
decidir si s iniciava, quan i com la producció de nous articles i
determinava I organització oeis tallers per a que eis nous productes fossin
rentadles S ocupava tamo» oe! tracte amo ei? clients quan es tractava d?
projectar esquemes qJobals de decoració i subministrar tot el material
necessari, o de viatjar fora de Londres per donar a conèixer la firma i els
stus proouctes C229)

El 1875, doncs, la nova firma partia de premises totalment
diferents a les de MMF&Co El tipus d'articles que calla dissenyar estava
perfectament definit quant a la natura, les característiques estructurals i
l estil de disseny Els antics tallers de vitralls i rajoles continuaven
f uncionant quasi sense requerir la supervisió expressa de Morris, les
brodadores disponibles havien augmentat en nombre 1 algunes eren d'una
nabli (tat espectacular, fins al punt que. en alguns casos. Morris ja no es
preocupava ni de determinar resquema de color(2Kt, la producció regular
ae papers pintats era ja un fet des del 1873 Morris navia anat dissenyant
un promig dt dos models d'estampat cada any i mantindrà aquest ritme fins
quastbé la data de la seva mort. L esquema productiu dels papers
presentava molts avantatges i per tant es podia aooptar sense
modificacions en la confecció d altres articles ? així e* podrien augmentar
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tls serveis de li firn» sense c ompli car-r* les instai.lacior.s existents
D altra banda, l anomenaoa dt la f im» anava m augment t per aquesti
epoca, fins i tot ni acudit« steten dt ti Dur ges i a ruralC31) En agues'
content tflxit progrtssw» ti í SB Morris «cití« buscar d'altres
procediments f nous tipus d estampats característics de la tradició de les
arts decoratives assumint definitivament t) caràcter objectuai de la
oecoració domestica propi de la societat burgtsa Comtnçar pels teixits
tra ti pas mts evidentl232' ptro això significava tarro» podtr fer realitat
un antic desig C2ï3l

Per a organitzar la secció tèxtil només calta seguir t) procediment
seguit amo els papers pintats L èxit aconseguit amb aquest article reia
pensar que l'experiment també fcavia de funcionar en altres casosl234' El
matti* 1875 Morrts comtnçl a dissenyar catifes per a la producció
mecànica que seran fabricades ptr empreses exteriors especialitzades en
aquest tipus de tissatge Treballarà per a la majoria de tècniques nabi-
tuai? en la indústria de i època def mide* a partir de les diverses maneres
de teixir "Kidderminster", *wmon" o "Brussels", "Axmlnster"(25?l. Er» com-
paraci amo daìtres treballs de Horns & Co. s nan conservat pocs models
de catifes mecàniques i no tots els dissenys estan registrats a lof icma de
retent! Alguns poden identif icar-se a traves de fotografie? deir interior?
dissenyats per Morris pero auò no consti- tueix una font documental
suficient Aquests mocieis de catifes van tenir molt é*it de PU&ÌIC i ja e!
1070 aptrei^eren imitacions taDncaoes per altres empreses{236J

Els oi«s*nyç oe catife?, la necessitat de millorar el fil a? broaar
però molt més les proves amo indianes, mostraren a Morris la importància
que tenen el material i els procediments tècnics per a l obtenció de colors
tn la qualitat dels resultats Malgrat 1 elaborat di&ui« de I estampat, els
primers models o indiane? semblaven productes de baixa qua*nat a causa
dels colors Això li feu replantejar la qüestió del tenyit de la matèria
prima i començar a investigar les causes per les quals la tecnologia
moderna no podia assolir la qualitat cromàtica dels teixits tradicionals
Per aquesta raó, abans d aventurar-se en el disseny i la producció de
teixits, decideix conèixer les tècniques del ram de l'aigua 1 comprovar les
seves possibilitats artístiques. Resoldre el problema dels tints des d un
punt de vsta tècnic, permetria noms impulsar la nova orientació
productiva de la firma mantenint els nivells de qualitat que l'havien fet
famosal2571. La manera com Morris va dur a terme la recerca sobre tints es
molt representativa del seu mètode de disseny i dels criteris productius
que utilitzava tn abordar un nou ofici A la vegada, fou en el curs d aquesta
recerca, a Da?e de definir els objectius, de determinar el? nivell? te
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guantai perseguits t comprovar Its aplicacions dels tints, que
Morris va poder estati ir la natura empresarial dt Morris & Co t els seus
cmtris comtratls

Tal i com es vi plantejar en fi tilltr del Mort is, ti problema del
tintatge era una qüestió purament tècnica. A mitjans (tels anys 70 la
majoria d empreses utilitzaven uns tints químics coneguts amo el nom
0 anilines que, oes de (856 data en gut es oescoonren. navi en anat
substituint els tints naturals tradicionals ®m l'aparició dels tints
quimícs i dels procediments d'aplicar-los suposaren un avenç molt
important per a la indústria tèxtil de i època Els tints naturals derivaven
de plantes, animals i minerals pastant rars i difícils de trooar en la fauna
1 flora anglesa ta majoria navien de ser importat? Només per això, els
tints químics presentaven avar.tatqes des del punt de vista comercial Però
a més els tints Químics eren respecte dels naturals molt més fàcils
d utilitzar i molt mes ràpids ja que requerien de molt menys temps per
eivugar-?i» i, per tint, permetien imprimir quasi simultàniament el?
diversos colors No només eren menys cars en el preu sinó que abaratien
considerablement el procés d e labor ací ó i milloraven les condicions de
treoall dtls tintorers Els unies inconvenients que presentaven eren de
tipu? *?tetic» ja que ei? color? eren excessivament llampant?, i tenien un
aspecte poc natu- rai *2W! Difícilment podien aconsequir-se matisos i
valors dins duna matela gama Ouan a la qualitat -i segurament aquest
fou un inconvenient només considerat com a tal per Morns-, els tints
químic? no oueoaven tan pen fixats com els naturals i e? destenyien en
rentar-los fins quasibe canviar de coir/r

El 1872 ja navia insta! lat cuPes de tintat a úueen Square
aprontan? i espai H iure oencat pel trasllat oe iasevavivendaaCruswio<
per a fer proves amb els tints assequibles en el mercat ú**> Llavor? tenia
la 'dea de tintar ell mateix els diferents fils utilitzats en els brodats de
la firma Per a la producció a gran escala volia encarregar el tintat a fora,
a empreses de França i Holanda, però prèviament decidí experimentar amo
els tints per conemer les possibilitats dels diferents colors En aqueste?
proves, Morris utilitzà anilines però limitant-se a treballar amb pocs
colors Els tons seleccionats coincidien amo els colors primaris i
secundaris saturats que utilitzava en la majoria dels seus dissenys, tant
si es tractava de papers, brodats, o vitralls En iniciar le? indiane?, Mom?
s'adonà de la impossibilitat dels tints químics per aconseguir la suavitat
de contrast i la mat 11 zac io de textures que requerien els seus dissenys
Davant d aquests resultats, Morris opta stnse cap mena de duote pels nms
naturals ja que, tal i com navia descobert, eren els utilitzat? en 13



producete dtis teixits histèrics out tant admirava. Altshwts decidí
investigar aquests tmts ptr incorporar-los a la firma com a ùnte
procediment m t imatge ptr als stus tèxtils La recerca comença per
l'estudi de tots els llibres Histories sobre tints tue vi poder trobar en les
biblioteques f llibreries de vell Durant dos anys es dedicà a localitzar i
estudiar ets manuals medievals de rottet, els llibres d'herbaris
renaixentistes i tls tractats mes recents Q*** Tanmateix, encara out
molts (»is autors estudiats per Morris fossin medievals o ntreus directes
de la tradició medieval, la mantra com conduí la recerca sotre els tints t
e's procediments de tintatge, no poden constderar-se com un intent de re-
viure l organització medieval de 1 of ici ja que entre les fonts mes estudia-
des i seguides figuraven personatges importants de la nistoria mes recent
de la tintoreria, fins 1 tot representants dt l'aplicació de la química{242'.
Més avsat, ei plantejament de Morris tractava de recuperar els efectes i
eis resultats oeis tints tradicionals cercant entre les tècniques
pre-victoriane? i, mes concretament, en totes aquelles anteriors a la
difusic de les anilines, les que permetessin ser comfei- riades amb
tècniques més modernes d aplicació<243*

£l següent pas en la recerca soore tmts toren els experiments
realitzat« a 13 recent fyndaoa tintoreria seoera de Thomas wardie a Lee»'
EI tintorer era fill d'yn antic mestre del oremt de tintorers i d'estampa-
dors d'indianes que s liaría esta&lert a principis de segle er» aquella zona
a Anglaterra * l empresa oe Tnomas warale ni treoallaven alguns operaris
que havien estat contractats pel seu pare i encara recordaven el* proceai-
ments antics Les investigacions alesnores consistiren en localitzar les
matèries primes dels tmts í importar- les sempre que fos necessari(2441

per provar-los tenyint directa- ment les oooines oe fil Morris i tarale
intentaven constrastar el resultat de les seves investigacions biDliograti-
ques amb el record dels vells tintorers per trobar una via d'aplicació
practica que, a més. permetés iniciar la producció a gran escala -com a
mínim per a cobrir totes les necessitats previstes en l'ampliació de Morris
8-Co - Durant ell 875 i el 1877, Morris viatja freqüentment a LeeK per
participar ell mateix en les proves t aprendre directament l'ofici A la
vegada, ell i wardie decideixen com prosseguir les investigacions a la
vista dels ep its i dels fracassos aconseguits, i sempre comparant amo les
formules i indicacions estretes dels manuals antics Mentre tant, Morns
comença a montar als locals de Queen Sauare una mena de laboratori amb
cubetes de tint per poder posar en practica i comprovar ell sol el fruit de
les seves recerques £1 laboratori tampe serveix per corregir quan cal el
material que arriba de Leet Els tractes comercial« amd Thomas wardie
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eren rimilars als establerts amt Morris per Jeffrey & Co, »'empresa out
imprimió «1$ papers pintats de Morris f£o in «n principi, la f trina
encarregava a wardle ti tint at oels capoeils ne llana t seca que oespres
havia d'usar tn ti ttssatge dels stys oisstnys Q*> Quan aquesta es
contractava a fatricants e/cterlors, Morts subministrava ti f II Ja tintat
En aquesta època, Morris encara tenia la intenció tf encarregar a war die
l estampacio a indianes i, ae fet, wartìle estampa per a Morris & Co f ins al
1861

£ls experiments amb els tints fets a Leek donaren aviat resultats,
eis capdells eren ttntats de manera molt adequada i aviat Morns va poder
estructurar li secció textil de la firma f Is primers experiments foren
realitzats amb emprese* franceses molt mes acostumades a teixir
mecànicament amb liana 1 seda que la indústria anglesa, tradicionalment
dedicada al cotó(24§1 Aviat ptrò decideix també introduir teuits d€ cotó
de Quantat entre els articles de la secció contractant els serveis de les
fabriques me« punteres d Anglaterra Paral leíament, pero decideix montar
telers a la firma per confeccionar els teuits de més qualitat 1 mantenir el
stock dt la firma El mateix 1877 compra ufi teier Jacquard per a teixir
brocats 1 1 insta! la als locals dOrmond Yard, unes dependencies que Morns
5-Co tenia en le? immediacions de Queen Square on m havia instai lat ei
taller de mobiliari A través dt Wardle, contracta un teixidor de Lyo per a
que orqar.itzi la producciu i ensenyi a utilitzar el Jacquardt2475 Els
encàrrecs a wardle per tenyir seda i llana es multipliquen per aquesta
epoca Amb anterioritat, Morris navia anat encarregant el tintat de
material per elaborar altres tipus de teixits, fins l tot, per disposar de
liaría per a les seves catifes mecàniques (2-1J

La firma va produir qiversos tipus o» tewts sempre llavorat«
segons el material i el tissatge emprat El caràcter daquests article?
s'establia principalment pel material, ja des de l'origen Morris feu proves
amb llana i amb seda seguint el model dels teixits tradicionals brocats
velluts i domassos, posteriorment comença a dissenyar per cotó,
especialment mussolines que servissin com a cortinetes, finalment, també
prova els teixits que combinaven dos tipus de fil, llana t seda, o seda i
cotó Tal i com es desprèn del tipus de teixits realitzats per la firma, en
produir-los, linteres de Morris era el de traslladar els seus dissenys
d estampats a la tecnica del tissatge En el fons, Morris sempre va pensar
la secció tèxtil com una de les arts decoratives que convergien en la
decoració domèstica t per tant servien o bé per a tapissar les parets d una
manera similar a com no pooia fer el paper ponte, o De per a tapissar
mobles com butaques, sillons, o sofàs, o be com a cortines i d altre?
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draperies necessàries en ta Scoraci 6 f una cambra Des del punt estricte
de disseny, t is mooeis tèxtils no divergien respecte d altres articles Quar.
a 1 aspecte t uncí ona i ¿m, per exemple, respecte dels papers o Its
indianes, l'utilització dt tapisseries r» significava altra cosa que la
utilització tfun producte més "noble" i m tant de més valor dt canvi '249'.

Para! lelament. en ei rerafons deis experiments amb tints i mentre
s organitza ia producció de tewits, Morris continua tenint sense resoldre
el prosterna de restampaci o d indianes Els seus primers dissenys per
estampar cotó són anteriors a la reestructuració de la firma però els
resultats aconseguits per les empreses contractades aleshores no
satisfeien noms especialment a causa deis colors obtinguts Destres de
les proves fetes a la tintoreria de Wardle, semtMava lògic intentar abordar
rtstam&acie de cotó er, aquest taller wardle estampà per Morris durant
dos an^s • produí diversos models Malgrat la intensa col laborado entre
ampoos taoncants. *»s resultats tampoc no acaoren de convèncer Moms
er íes seva cart*? a wardie, des del 1876 its critiques son caoa vegaoa
mes freauer.ts i persisteuen fins al 1881 qua* Morns dec idei A det*ar de
treballar amt> cardie i incorporar el taller destampado d'indianes ais
locals at úuee n Souar* Í25¿| £ Is proo lemes ara son mes compiles amo
ward'*1, Morris na estat estudiant i art de la tintoreria, però en adoraar les
trauries resta per resoldré com combinar aoutsts procediments amb els
propis dt i estarnpaaO de manara oye puouin satisfer el plantejament
artístic »Is sais dissenys L eipenencia deis papers pintats va f er
decidir Morris tot seguit per I estampado al oac Com contornar amies^es
dues arts sera yr( Scoori nivell de la investigació so&re tints desfr·volupada
a Leek ami? wardle La opció tècnica presa per Morris er» instai lar el seu
propi taller resulta particularment il lustrai iva de ia seva peculiar manera
d'afrontar el problema tecnologie en relació al seu estil de disseny

D'altra banda, la duració d'aquesta recerca i els criteris artístics
utilitzats per Morris en avaluar els resultats aconseguits mostren
perfectament quin tipus d empresa era la nova Morris & Ço NO es
d'estranyar, ooncs, oue sigui en ia correspondència amp Thomas Wardle
durant el Periode d'experimentació amb els tints quan Morris def ineíx mes
clarament Quina és la natura empresarial de Morris & Co i ia seva politica
comercial ̂ ^ En aquesr, sooserva en primer lloc com el punt pasic de ia
diferenciació continua tenint una forta component artística P*r a noms,
els procediments dt tintat per ell emprats constitueixen la tècnica ade-
quada per a poder desenvolupar una practica artistica precisament perquè
permeten controlar, corregir i mantenir ia qualitat tècnica i artística
resultats en un procés continu W) vol dir això que no sigui possible
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f Is procediments mecànics, els seus m catifes teixides
mecànicament demostren exactament tl contrari D altra Danda Morris no
ouota en utilitzar processos químics quan aquests servien per facilitar
Hfuna part del procés mm* gx m ml hiissw en 1 acatat f mal<2S|Í

El que si és cert és d« its tints químics m estaven suficientment
desenvolupats a la pràctica com per permetre la subtilitat de its
comoinacions de colors ni la manzacio oe tom que caracteritzen els
elaborats dissenys de Homs<2S31 Mantenir aquest nivell artístic i no
renunciar al sty tstil dt dlsstny tn tmprendrt tls ttlKlts constitueix el
principi Das i c de la política comercial de Morris & Ço i és tl que U va
ptrtnttrt situar-st com tmprtsa especifica tn ti mercat angles dámeles
ptr a la occorselo i coonr així un sector molt determinat del mercat.-"a
market fee a nigh class of goods", "a market for excellence"C254>-, En
termes generals aquest era un stctor que la indústria anglesa» molt més
orientada a la producció parata ptr a I exportació navia «mat verge
Moms es mostra des del principi pertectament conscient tfaquest fet i
dels criteris artístics qué regeixen en aqutst tipus dt producte

i rucan triat l c<*ri never &t contented with getting anything srwrt
of Wie bt¿t, and tf^t i should always go vn tr înq to improvt our
ouvds In ¿11 Ad,-s, and sfiould consider ar^thina that wjs uní,
toleróle as è ladder to mount up to the next stage -that ls> In fact
m* life ( ) i aní surt yuu understarid Uiát we want to get
something ouite different fron« trie ordinary goods in the market
this is *ery rieart of our undertaking sinu we felt oulte certain
tlwt the ordinarv facturer throws awav precious opporturiities
tM tfit natural f lores & dyeing drugs give htm, arid we started
this affair trwt we miqht watch for these, nor, as it seems to me
hî e Wity escaped us" *2551

AIXÍ. dores, ti valor artistic dels stus productes és el factor
determinant dt I espeaf icitat comercial de noms & Co Mantenir els
valors lligats al treoall artístic permetrà Morris, malgrat les dificultats
tècniques, la pressió econòmica, f la incertesa dels resultats, mantenir
Morris & Ço com una tmprtsa i aconseguir qut aquesta sigui rentable

* the whole question «agami is not a matter of competition with
uní ast arid easy dyes, out what we can knock up together so as to
make the business of it with everytmnq done as wtl i a? it can pe"
Í2S6»

En tant qut empresari preocupat per mantenir un negoci i «mar-ü
viduïtat, la política de Morris no questiona el nivel l de qualitat artistica,
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0 simplement er. ta manufactura, que marcat com ti desitjable per
als seus productes en etapes anteriors. no té eri compte la
complexitat del trinati o la quantitat tf esforç que reguereixeri t is seus
articles ptr tìeodir-se i emprendre m nou of ia» almenys f if» que ell no na
acabat Its seves recerques 1 ft domina suficientment com per orqanitzar
de la manera més rentable posible la seva producció Tots aquests enter is
incidiren d una manera determinant en el preu i, tal i com na estat
repetidament assenyalat arreu, els productes tíe Morris £ Ço eren cars,
molt cars en comparació amb els preus habituals f altres Industries de
1 època En considerar el preu (tels seus articles, el plantejament dt Morris
fou similar al d'Eastla*t trobar un preu ajustat en relació als costos d*
producció i a la qualitat del disseny però accessible al mercat, almenys a
ur, cert sector del mercat(257> De fet, si els preus de Morris & Ço eren
molt més elevats Que els d altres empreses, sobre- tot els d aquelles
dedicades a la proouccio mecànica d oojectes, aipo no fou mai ur»
inconvenient per ai seu tvit comercial ben al contrari, conçtityti un
indicatiu f ur»a garantia dt la qualitat artística dels seus productes{<m

La oran preocupació de Morris corri empresari er» aquesta època és la
assonnar si serà possible continuar venent els seus experiments perquè si
no serà impossible mantenir la producció (z^i En qualsevol cas, tal i com
recorte¡xen la maforia d'estudiosos, Morris mostra eri aquesta època les
seves dots com empresari en ei ple sentit de la paraula Probablement la
seva imatge no cornale m smo el tipus mes característic i caricaturiza!
del fabricant victorià, però, si es te en compte la natura del seu negon i
l'encert comercial qut suposi, els aspectes que el diferencien del tòpic
poden aparecer també com una forma dhabiiitat en eis negocis sense què
això suposi anar en detriment del valor oe la seva obra com artista o60*
D altra banda tampoc no es pot oblidar que, si be i orientació comercial de
Morris & Ço fou uri encert des del punt empresarial, des del punt dt vista
personal de Morrts era la única forma de treball que U interès- sa v a i que
li permetia a wer tir-se amb la seva pròpia feina(2t>n

En acabar els experiments amb tints i el muntatge de la secció
tèxtil, la transformació Industrial de Morris & Ço. estava del tot assumida
Restava únicament seguir la darrera indicació de Taylor l obrir una botiga
separada dels taliers t situada en una zona comercial de la clutat Poc
desprès de la setmana de Pasqua de 1877 s'obnen les portes duna potiga a
Oxford Street num. 264 (posteriorment, num 449)(2S2). AUé alliberava
Morris definitivament del tracte directe amb els clients l a partir
d alesnores únicament va naver de preocupar-se d aquells clients que
encarregaven la decoració de tota la vivenoa o que portaven un project* de
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La de ts canalitzaven a dt la
pels alii contractats, f is germans Smith En finalitzar la dècada
dels 70, Morris fc to sftavta convertit def tmtivament en una emprtsi
manufacturera pe de f aínci i botiga seguint resquema rot?

1 més característic de « la sfittai Industrial
En iniciar t is anys GO, la dificultat per instai lar a Queen Square ti

taiitr a estampado d »Miañes, les cubes de tintat, Its m rentat i les o*
secat deis rotllos de coto, feren plantejar Morris la necessitat dun
trasllat El 187?, CNar^aparefuerenlescrlmertsitesavenèriciesamb
Tiwnas wardie i homs estava pensant seriosa- ment la possibilitat ot
muntar un taller especial per a la producció reduïda, ja començava a sennr
la necessitat duna ampliaciól263' Amb la incorporació de) tèxtil, els
locals de Oueen Souare estaven tàcticament saturats A més, l'augment de
veníts i la complexitat tècnica (tels nous procediments, és a dtr
Tintoreria estampacio i tissatge oe catifes, referien o* millors
instai lacions i d espais grans pels tallers Les necessitats d aigua corrent
apuntaven la possltilitar tfubicadó pròxima a uri nu Morris es decidi,
dunes, a tuscar un r»ou emplaçament per Morris & Co en els environs de
tortores pero fora de la ciutat Desprès d un anv oe recerques, al final es
decidí p*r una antiga aoadia abandonada, situada al po&ie de Merton a la
rita del riu Wandle. 1 ou« |a havia estat ocupada, l reformada» per ur
estampador oe teixits Des del punt de vista personal de norr is Merton
ADoev presentiva diversos avantatges

"istHt wouifl scarce take me longer to get tnere from
Hammersmith tnan it now does to Oueen Scwar», 2nd1, it is already
a print worts'. )sotnat tne plant wi Upe rea! ly useful tous, Stri-
ine buildings are no bad, 4tni, tne rent (£200» can pe managed, 5tn«
the water is abundant and good, 6tn), tne place is even very pretty
1264)

El trasllat a Merton Abbey tingue Hoc en els primers mesos de
188 li va suposar la consolidació definitiva de l'estructura industrial i
manufacturera (te la firma Tal i com reconeix May, la f illa (te Morris que
navi a de treballar-ni, la necessitat ff instai lar els tallers com una
veritable fabrica era de tipus pràctic ja que permetia reunir en una
mateixa seu tots els oficis desenvolupats per la firma i tenir-los sota uri
control directeÍ26S1 Malgrat Que en molts casos s utilitzessin tècniques
manuals. la distribució dels locals i la organització d'alguns dels tallers
permetia on nivell de mecanització mes gran que el <jue existia a Outen
Square, D'altra banda, la producció en a la contractació e/.t en or
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continuava amb un velum m gens despreciable 1, aleshores, els tallers <te
Mtrton emplear-se per a correccions, per a subministrar ti stock dt
li dot ip quan feia falta o a crear els proouctes mes elaoorats O tots tis
oficis, ptro» ti cut donaría a Mtrt« yn earacttr wts ptrsonal com a
fàbrica eren tis tallers <íe tintorería i ̂ estampado tf Indianes, il 1882.
desprès tìti trasllat t pel ftt d'integrar totes les seccions, Morris & Co
tra, tal t com Morris la oef ima. ura empresa at decoració out comprenia
"weaving, dyeing, cotton-printing, carpet weaving, glass painting and
cabinet makingt266) Ptr la stva banda, Morris havla acctptat
oefmitivarrient la condició pròpia dtl disstnyador professional t del
director artistic duna tmprtsa» rtconti*tni-st mts tn ti rol de
proftssional qut tn qualstvol at Its altrts otnominacions possibles del
seu treballw'.

L aspecte més interessant de Mtrton Abbtv, però, no és tant ei seu
caràcter industrial patent en el model productiu adoptat sino its stvts
característiques ambientals tn tant out tipologia dt fabrica
Possiblement, í aauest és un dels pocs aspectts de Morris & Co on es dóna
una coincidència important amb les idtts tMposades per Morris en les
stvts conferenciesÍ266), Mtrton Aooty fou una ot Its poques fabriques oel
segle xix on era agrtdablt dt trtballar-ni, on ni havia una procupaao ptr
cuidar f millorar l'entorn immediat de la fàbrica, com els Jardins, l'edifici
o i interior dels tallers Alguns dels contemporanis out la visitaren,
resalten en tis stus comentaris l estranya stnsacio dt placidesa i
comf ortabilitat que donava tl "compltjo" industrial|2W) En Its carte* a la
familia, Morris comenta els progressos de les flors del jardí dt Mtrtor¡
comparant-les amb les dt Mimscott Mannor o Its de Kelmscott House La
construcció dun entorn acullidor i aoraoaoie fou un dtls objectius que
Morris ts pianttja ats qut dtcidi llogar l'tdif ici

"i am doing my btst to kttp tnt plact dtctnt 8. l can do so in tne
stvtn acrts our works commands*í2701

Aquest esfor; per millorar its condicions dtl treball podia
semblar un luxe accessori i innecessari ais ulls dtls fabricants
contemporanis» ptro, flt ftt, Mtrton Aööty fou un ötls pocs txptn- mtnts
reals i rtt^its qut continuava tn l'tsptrit i tn la rtalitzacio practica tis
intents fets per Robert Owen a New Lanark a principis de segle

Paral itlamtnt a la consolidació industrial dt la firma, Morris va
desenvolupar tn tis anys immediatament anteriors al trasllat a Mtrton,
alguns txptnmtnts aparentment contradictoris amo 11 nou caire productiu
dt Morris & Ço. Es tracta dt les proves per la confecció manual de catifes f
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li orpnttiacié de tota una secció per produir un ariteli tan artesana!. In
el mateu àmbit es sitúa li produce)ó de tapissos ffttctafla per la mateixa
epoca Amooos foren experiments desenvolupats fora oels locals oe öuetn
Square

Moms inicià Its proves amb catifes fetes a ma el 1878 a ta seva
casa oe Hammersmith Els resultats aconseguits swan les famoses
"Hammersmith carpets" í271*, unes catifts relativament petites, amo un
disseny molt simplificat i molt diferent a restii adoptat per rioms en le?
catifes produïdes mecànicament El maig de 1880 organitzarà una
exposició reduí da per a donar-les a conèixer al públic i, en una circular de
presentació enviada en motiu oe i aconteixement. exposarà els diversos
criteris artístics que l'han fet interessar-se per aquest objecte i els
motius que l'han Impulsat a produlr-lot2721. Aquests no divergeixen
substancialment dels emprats en its investigacions amb tints els fans
exemples mstoncs de la tradició artesana! es a dir, els mooels perses,
indie i de Turquia h feren comprendre el valor artístic implícit en aquest
ofici í sentir la necessitat de fer-lo reviure degut, en gran part, a la
situació de degradació en que es trobava l art oriental desprès de ser
sotmès al ço loniahsme d Occident Però en rev lur el Morris es preocupi
o spronare la tecnica per poder deduir-ne els principi* de disseny adequat?
a aouest nou medi de manera que podés reinterprete l'ofici a la seva
marera i crear un nou estil totalment occidental i contemporani Les
Hammtrsrrutn Carpets

"While tney should equal tne Eistem ones as nearly as may bf m
materials and durability, snouid by no means imitate them m
design, but snow themselves obviously to be tne outcome of
modem and western ideas, guided by tnose principles that underlie
all architectural art in common* tí7S)

Des <f aquesta perspectiva, pot semblar que la producció manual de
catifes constitueix la postura antagònica de la producció mecànica En
realitat, amo no es exactament així en diverses conferencies dedicades a
les arts decoratives o al problema específic del tèxtil ®741, Morris
analitza les catifes l la seva tradició històrica com a art decorativa en
relació als tapissos Catifes i Tapissos son el resultat duna mateixa
manera de teixir utilitzades per funcions diferents segons les cultures
originaries AIMI, si en el fred nord» els medievals requerien d'un teixit per
cobrir les parets i gyarfr-st del fred exterior a la vegada out strvitn com
è decoració mural, els pobles nòmades del desert utilitzaven aquest
matei» producte ptf cobrir el tem dt les tendes que transportaven



convertint-1 es en tra llir(275>. Per aquesta raó, recuperar l'art mamat de
teixir catifes significa per a Morris dominar una altri vessant del tèxtil
equivalent i prèvia per a aprendre el gran art europeu oel tapis NO en va. a
is mateixa epoca que produïa Its primeres "Hammersmith carpets", el
1877, miris installava al seu dormitori de Kelmscott House, un teler de
tapissos on h! treballava els matins a primera nora per aprendre
directament el nou art

La idea de produir tapissos similars als medievals era un antig
desig de Morris Sovint havia comentat amb Wardle la idea de recuperar
aquest art i junts havien discutit la seva viabilitat econòmica(2?w Per a
poaer muntar la producció de tapissos d'alta qualitat calía averiguar si
ewiftiria un mercat disposat a adquirir un article que inevitablement
hauria de ser molt car En gran part, fou la decisió de la Reina Victoria
dobnr una fabnca similar a la dels öobelms la que impulsà definitivamènt
noms a incloure tls tapissos en ei catàleg de homs & Ço t277*

Possiblement sigui en la producció de tapissos on millor es pot
observar quin era el tipus de medievalisme que inspirava el Morris
dissenyador El tapis, tal t com ell el defineix diverses vegades, és un art
impossible de mecanitzar, no tant perquè no existeixi la possibilitat
tècnica de fer-no sinó perquè, des de qualsevol punt o> vista -artístic,
comercial, econòmic o pràctic- no té cap sentit adoptar aquest tipus de
mecanització El mateu principi regeix quan ai disseny i per aquesta raó
teixir únicament dibumos repetitius es una malversació absurdaI27e) Per
definició, el tapis es una art comparable a la pintura mural i participa de
les mateues caracterís- tiques artístiques. Es precisament aquest estar
fet manualment ei que H ddna el seu valor especule en el mercat
industrial oe les mercaderies O altra banda, de tots els exemples nistorics
possibles, Morris va prendre els models mes primitius com a font
d'inspiració pels seus disssenys analitzant al detall les petites
diferències tècniques que separen aquests tapissos dels Gobelins
francesos mes tardans D*s d aquesta perspectiva, es eviqent que tant el
taller de tapissos com la producció manual de catifes responen molt mes
al model d'un taller d'artesania artistica que al de la producció industrial
Semblen, doncs, dues excepcions en la tendència productiva Ja descrita
respecte del procés general de Morris & Ço

Tanmateix f war~se únicament en l'aspecte manual d'aquests oncis
pot donar una imatge falsejada de Morris com a dtssenyador i empresari En
realitat, desires d'aconseguir realitzar degudament els primers models de
tapissos i catifes, Morris va organitzar la secció de tapissos amb la
matela estructura que les de vitralls i rajoles Accepta la divisió o>i
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tret al I tn la Dase del procés di pr educo 161 ti) es dittici exclusslvament al
0t t a preparar els cartrons prim després tls operarti

eis teixissin Tantot en aquest cas, Sume Jones sera I artista que provt ir i
li majoria <y aifwwos i de f iprts per ais (Tti§ Maty firaal Series.
1890-9-4) mentre QUI Webt» serà l'encarregat de dibuixar tts diverses
animals que participen de i escena m* formi 1867) De í et, apart del
tapis que Morris va teixir a la seva nao i tac io táccanmtn and vine. 1879),
ell només va dissenyar tres models mes woodpecker Minstrel Figure
( 1890), t The »chard ( 1890) Per tot això, malgrat l'accentuat caràcter
mama) dels procediments tècnics emprats així com la base artesana! que
regeix la seva estructura productiva, la solució adopta* da en els tallers
de Morris & Ço no difereix substancialment de la efe les altres seccions i,
per tant, no es doria cap tipus de contradicció amb la resta de la firma

En tot cas, si es vol reconèixer una actitud arcaizant en la secció
de tapis -com ot fet existeix-, aquesta no deriva tan del caràcter
artesana! propi de lofici com de la revitalitzacio dt l'esquema artístic i
pre-rafaeiista característic del ptrtode df MMF&Co Des d'aquest punt de
vista, i idtai de reviure la tradició medieval del tapís apareix pura i
simplement com un iota! artístic Rtcullmt la interpretació de unoa
Parry, la producció de tapissos suposa per a Morris, un Morris ja
perfectament conscient de la seva posició social en tant Que professional
del dissenv la gran oportunitat c'aspirar ai "mes alt reialme estètic de les
Beììes Arts*(2J9Í Segons la seva pròpia definició, els tapissos eren
quadres tewts, »a única funció dels quals era, til i com havia estat
sempre, la decoració de les parets en Pase als mateixos principis de la
pinturaimi D aquesta forma, doncs, la incorporacié de tapissos a Morr is &
Ço no suposa cap tipus de retorn a un mooel artesanal d empresa,
reproposava duna manera nova els criteris artístics que havien definit i
que havien regit a l'època de la fundació de la firma f confirmen el
plantejament pictòric més que artesana! de Morris en abordar les arts
decoratives

Desprès dels trasllat dels tallers a Merton Aööey, l'activitat
professional de Morris va disminuir considerablement Des del 1881, els
compromisos derivats de la seva laDor de conferenciant t els derivats de
les seves activitats polítiques ocupaven el temps i els interessos de
Morris molt mts que la marxa d'una empresa que ja rutllava sola El 1885
dfltp moltes dt les seves funcions en John Dearie, un treballador de la
firma que havia entrat com aprenent de molt jove l havia anat coneixent
tots els oficis de la ma o« Morris Dearie es feu càrrec de la majoria oe
seccions realitzant dissenys per indianes, papers pintats, catite? i tewts
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II mateix any, May Morris va començar a li secció ü brodats,
lliurant a aquesta però també realitzà alguns moult per a altres

Ja f tia «ut William oe Morgan, un famós ceramista, dirigia i
produïa its rajoles m una empresa independent però filial m Moms & Co,
des dt la «al servia totes les necessitats de la firma En aquesta época,
Morris només s'tncarrtga dt dir If »r tls projtctts florals dt decoració Per
la mateixa epoca. Morris ts convidat a particpar en una mostra col lectiva
de disseny organitzada ptr la rectnt fundada Arts & Crafts Exhibition
Society, uria organització que agrupava tls diversos Jissenyadors sorgits
en tls anys 80. ongen del que normalment ts coneix com tl moviment dt
les Arts & Crafts

Des del 1083, la intentissima activitat {»lítica dt Moris l allunya
considerablement d« la firma i no reprendrà les tasques dt disseny ador
fins que la seva labor d'activista decau per problemes a 1 inter ter del
partitÍ28I) En els anys 90, les crisis dt rtumatisme son cadi vegada mes
freqüents, cosa que I impedeix desplaçar-se a Merton 11 obliga a romandre
a Londres la major part del temps D'altra banda, tn aquesta època, Morris
acaba de fundar uria imprempta, la Ktlmscott Press, instai lant-ìa en el
soterrani de la seva casa de Hammtrsmitn ta producció dt llibres ocupa el
centre dels seu? interessos artístics D altra banda, el 1891 wardle e? va
Jubilar l els qtrmans F i R Smith, que navltn estat contractats per a
dirigir la botiga des qut fou oberta es f er eri càrrec de tota la firma
esdevenint socis de Morris vers el 1882 Morris è Co es una de les
empreses de decoració mes conegudes i de mes exit d Anglaterra, aviat el*
seus articles t s contueran a d'altres países d Europa i America l'an,
1883, Morris & Ço exposa els seus productes a la fira de mostres dt
Boston per consolidar tl mercat americà, ja iniciades amb els viatges ot
promoció realitzats per wardle tl 1880 ÜÍ2)

Una darrera transformació en l'estructura empresarial de la firma
va tenir lloc abans dt què Morris anés abandonat its activitats dt direcció
Poc desprès del seu ingrés a la Social Democratic Federation, un partit de
declarada ideologia socialista, Morris va havtr d'entrontar-se amb la
contradicció personal derivada de la *tva doble condició dt militant
socialista i d empresari capitalista Per aquella època, molts diaris
utilitzaren aquesta contradicció com argument central per descalifica íes
idees polítiques dt Morris acusant-lo de no ser sincer amb si mateix i amb
tls stus companys dt partitQWI. Dts dtí primer momtnt, Morris assumí
com un problema personal la contradicció existent entre tl contingut de
Its seves iotes, la natura dt! seu treball i tl tipus a empresa que dirigia
In primer lloc» va navtr tftf rentar la seva pròpia consciència de classe
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com i mefntre dt Its mit jes més benestants m rtïadé a la stva
opció política GB4) Engels, per exemple, en refer »r-se a ell. ti designava
com *tne very rteh artist-enthusiast Morris* o** Llavors considera
molts seriosament la possibilitat t la conveniència « proletantzar-se
vtnent Morris & Ço, als treballadors t reduir radicalment tls seus
tnor essos mensuals Q8W.

En segon lloc, Morris va replantejar tl stu treöall professional Els
elevats preus de la firma en comparació als de its altres empreses del ram
perd encara molt més tl tipus d'articles out produïa -tant pel grau
tf acabat com per la qualitat artística aconseguida- í e ien que tl públic de
Morris *» Ço r ormts part otls sectors culturalment i econòmica mes
elevats de la societat Per utilitzar les seves pròpies paraules

i spent mv Wt in mmistenng to tne swinish luxury of tne rieri"

Morris era perfectament conscient que la seva feina revertia en
una sola classe social, aquella contra la qual lluitava, i, a més, servia
únicament per perfeccionar aquell tipus de luxe qut tant despreaavatn
le* seves conf trenc »es sow e art Resoldre aquesta contraete io
significava replantejar des del principi tots els criteri* artístics emprat?
en la seva ft ina, i, per tant, reconsiderar el mateix concepte tf art out
i navia inspirat tota la vida Vist aixf, el problema semolata irresoluble En
les conferencies deis anys anteriors, Moms navia reflexionat molt
profundament el proßitma de rart en relació a les seves possibilitats
d e*tsttr er una societat com la del segle XIX f la única via de sortida que
navta trotat era essencialment col lectiva Aquesta anàlisi fou un dels
factors que mes rnavia empès al socialisme Per aquesta raó, Moms no va
poder trooar una solució individual que H permetés no renunciar als
"standards* artístics que sttavta marcat Aquesta sera una de les qüestions
centrals en les conferències dictades en els anys 80 En qualsevol cas. la
serietat teòrica i la profunditat amo que Morris plantejà el proDlema
social de l'art i el disseny va impedir que la seva contradicció personal e?
reflexes a nivell pràctic en el funcionament de Morris & Cd

En canvi, el que sf va influir decisivament en (estructura de ta
firma fou el replantejament de la seva condició d empresari capitalista
AI*O li feu modificar tota la política de sous de lempresa El document
més important en aquest sentit és una carta dirigida a Georgiana Burnt
Jones et) la qual Morris revisa la seva situació, explica la seva postura
er» afrontar la contradicció entre professió i pensament, considera les
diverses vies de solució, i analitza les seves decisions La carta of erei*
a més una descripció molt detallada de les condfci&ns laborals a Morris
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la reflexió de Morris es centra m el problema de la plusvàlua
Sense entrar a considerar art tl contingut específic de ia seva analisi, la
ttsi de fons es la inutilitat social de qualsevol opció personal presa de
manera individua) referent a la contractació lateral. Aleshores, Morns
examina la possibilitat de reduir treballadors a sou donant-els-ni una
participació directa en t Is benef icis En aquella època, la majoria de
càrrecs de responsabilitat disf rutaven ja tf aquesta situaao *2W|; també
alguns operaris dels més qualificats reblen primes especials per la
quantitat de treball entregat La solució adoptada per Morris fou la
d ampliar la quantitat de persones que tenien participació en els beneficis
eliminant 11*1 la condició tf assalariats i reoetn e» fruit del seu treball
com a paga Segons el testimoni de Wardie <290), almenys sis treballadors
més gaudiren <r aquest status t, si no s amp ha més el nombre, fou degut a
Its complicacions tècniques que això podia reportar en la comptabilitat i
gest 10 dels taller«

L'anllisi morrisiana dt la situació laboral de Morris & Ço, aporta
moltes dades importants respecte de) seu socialisme pero el qut més
soota en la reforma dt la firma es la similitud tntre aquesta nova
estructura i la proposta economica feta per John Stuart Min en reflexionar
la se.a pròpia utopia En aouf Us famosos capítols sobre el socialisme out,
segons paraules de noms el 1883 el feren decantar *se definitivament
envers aquesta opció política Í29I) Mill havia dtftnsat la formula oe les
cooperatives com el sistema economic mes eficient oe producció i 3 la
vegada més just en el context general de la realitat industrial En un altre
article molt més emfàtic quant a les cooperatives. Min explicava que eren
el sistema mes just des del punt dt vista dt I obt tr ptrque

* tne wnole body of workpeople have a direct interest in tne
profits of tne enterprise" Í2t2í

i aproximació de Mill al problema del proletariat pressuposa la
validesa del sistema industrial i accepta com a punt de partida els criteris
de valoració que aquest sistema economic imposa al treball i efectivitat
(eficacia, la rendabtiitat, la utilitat del treball, etc 1293) Morris no podía
acceptar aquestes premises 12WÌ pero estava d'acord amb Mili en un
aspecte fonamental, la impossibilitat per a qualsevol persona del stale xix
de v iure t actuar a t exterior del sistema economic dominant

"Everyone of us, therefore, workman and not workman, is forced
to support tne present competitive system &y merely living in



621

tut present society and buying MS ordinar/ dai ly necessaries"
(296'

ProDablement fou aquesta premisa ti qui Impulsà Morns a
considerar la proposta de Mil) i valorar-1 a des dun punt dt vista pràctic
En realitat tra la unica formula de reorganització possiole dins del
sisttmt industrial que garantuzava un traete mes numa t respectuós per a
la persona de r obrer t ti seu treball D'aquesta mantra, Morris va poder
plantejar-se la participació dels treballadors a la firma des duna
perspectiva molt matisada respecte de l'enfoc socialista teòric Sabia que
its acción? individuals estaven condemnades al fracàs per endavant car t)
corte A t ambientai lenoolina tot seguit desvirtuant-ne Qualsevol contingut
revolucionari o dt reforma La solució adoptada ptr Morris, doncs, er, donar
una participació tn els btntf icis als trtoaliadors dt mts rtsponsaoilitat
va convtrtir la firma tn una stmi-cooperativa L esquema e* manté tn e!
tractt aplicat a la resta dt treballadors, idftuc als aprenents, eliminant
stmpre que fos possible, la fórmula del salari f ixt i procurant pagar tn
base a ia feina lliurada Tot això pot m suposar cap Querencia substancial
rtsptcte dtl* contractts laborals mts habituals a la indústria ptro porta
implicit ur. matis important tn valorar més tl resultat del trtball que
l esforç o el ttmps mvtrtit

Dtsprts ot la mort dt Morris I any 1896, la firma va continuar
evistmt fins tl 1940 Els germans Smith cont»nuartn txtrcmt dt gtrtnts,
Dearlt 1 May Morris dirigint tls dtpartamtnts dt producció I ertaci stnse
variar l organització tstabìtrta m Morris Tanmattix, tn tl stgit )0(, la
frma no va aconstguir imposar-st tn tl mercat com no havia fet tn ttipts
anteriors Continua f idtl a l'estil dt Morris rtpttmt una i altre vtgada els
seus dissenys originals f, cosa que no hauria fet mal ell. adaptant-los als
diversos mtdis ptr ampliar tl catàleg i mantenir tl nivell dt vendes
Malgrat tls continuats esforços !a firma passa o isis cada vtçada mts
profufM»s f ms vturt s tn la r^ctssitat dt tancar t li 940 No hi ha dubte
que l'absència de Morris influí en tl procés t que la seva desaparició
suposa una certa devanada tn la qualitat artística dels productes malgrat
Its Dones disposicions artístiques dt Dearie i May Morris Dt ftt, aquesta
s'havia iniciat ja a mitjans dels anys 80 En realitat, fou la fidelitat a
l'estil Morris tl factor qut més impedì tvoludonar artlstlcamtnt a la
firma l adequar-se a les noves necessitats i tendències La irrupció del
modernisme tn tl tombant dt segle a traves dt I arribada a Anglaterra otls
tstiis mts avantguardistes del continent (esptaatmtnt l'Art Nouvtau
francès 1 la Sezessió vienesa), l'aparició de Mackintosh i l'escola dt
disseny escocesa, però encara mts i evolució dels dissenvador s dt its Arts
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Si Crafts, deixaren m pocs anys l'estil Morns totalment Desprès
de la primera guerra mundial, la consolidació del Moviment Modern i
l'aparició del funcionalisme alemany convertiren t Is productes de Morns i,
Ço en una manifestació mes de liMStorieisme artístic del stgit xix
D'aquesta manera, si en ets anys 70 l'estil Morris constituïa una de les
alternatives estètiques conerents en la projectaoC de la vi venda front a la
laoor <je Norman Shaw, Dresser i Godwin, en el canvi de segle resulta ser
un corrent improductiu i incapaç «revolucionar en el sentit de I avantguarda
artística. Les mateixes Arts & Crafts, malgrat el reconeixment de la
importancia de la labor de Morris 11 admiració que demostraren pel seu
treoall, es decantaren per la lima Shaw- Godwin convertint massa
ràpidament Morris en un classic

Tanmateix, si l'estil Morris no aconseguí adaptar-se al pas de
i avantguarda va aconseguir un fet totalment negat a i avantguarda, com és
ti de difondre s en totes les capes de la societat Si sooserven la majoria
d interiors domèstics anglesos actuals, els ulls dun estranger
descobreixen ràpidament la imprompta de Morris Potser durant ei Seu
temps Morris no va poder arri&ar amb el seu tretìaiì a les llars de les
classe« per les quals lluitava, però ouan aquestes classes adqymren
capacitat adquisitiva, optaren df la forma mes natural pel model de
vivenda proposat per Morris

5.4.i. Tècnica, tecnologia t maquines a Morris & Ço.

El tipus d empresa quf tn realitat fou Morns & Ço ja na quedat
prou definit en el capítol anterior eri descriure l'organització productiva i
i esquema de treoall emprat per la firma L existència dun cert grau
important de divisió del treoall, la separació patent entre les funcions de
disseny i les de producció, ami com la decisió dWir una ßotiga per
canalitzar la comercialització dels articles demostren ja prou fes poques
o quasi nules similituds existents entre r empresa dirigida per Morris i el
model dels tallers artesanals Dase de l'economia medieval, o, fins i tot,
pre-industrial L'estructura industrial de Morns S. Ço pot quedar encara
més de manifest sf es consideren la natura de la tècnica f el tipus de
maquinaria utilitzada en I elaboraaO dels seus articles

El grau de mecanització existent a Morris & Ço no és una qüestió
d excessiva importància per si materna si no fos perquè Morris na estat
sempre considerat com un dels principals defensors de l'artesania l dels
sistemes medievals de producció, essent així assimilat i RUSK in t perdent-
se completament el contingut real del seu ensenyament o*1 O altra Darwa,
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st l'acceptaclé de la màquina com l'eina central del sistema industrial na
estat repetidament considerada per la nistorlograría com ei entén baste
per a establir l aparició n ist Tica del aisseny inoustnal(297Ì, establir la
(»stura de noms respecte ai fenomen oe la maquina en l amDit de la
practica professional pot contribuir a .codificar la seva imatge històrica 1
ooTiar-n definitivament un lloc en la nistóna del disseny industrial Massa
sovint, les critiques llançades per Morris al sistema industrial des de la
posició teòrica i ideològica nan influït excessivament en la valoració de la
seva otra fins ofuscar totalment la seva labor com a disseny ador,
estatuint-se així la imatge d'un Morris preocupat només per reviure oficis
ja oblioats Qm) Per aquesta raó, tota la historiògraf la del disseny, però
encara mes tota la critica que rebutja la vinculació del disseny amo rart i
aborda la problemàtica dts de la vtssant tècnica i professional, ha
preferit ooviar la figura de Morris convertint-lo, en el millor dels casos,
en ur» digne però infructuós predecessor1299J Darrerament, desprès qu* el
1954 Peter F loud indiques certes inconsistències entre la practica
professional de Morris 1 la imatge més comú tfell, la majoria dels
estudiosos -els de Morris, no els historiadors del disseny- nan analitzat la
seva opra i els processos productius emprats a Morris &Co, destacant molt
emfàticament i existència de maquines en els tallers de Quetn Square i de
Merton Abbey, la qual cosa ja indica per si sola uria certa acceptació del
fenomen industrialÍ3W

No només 1 existència de maquines a Morris & Ço, i oe maquines
afins a les utilitzades per la indústria mes moderna de l'època, es una
realitat suficientment demostrada a l'actualitat qràdes al testimoni de
treballadors i visitants de Merton Abbey Contemporanis i amics
assenyalen, a mes, la pona disposició de Morris per instai lar maquines en
els seus tallers quan les necessitava George Bernard Snaw, per exemple,
fa esment d'una visita a Merton en la qual, veient el caràcter repetitiu i
mecànic del procés de pintar rajoles, aconsellà Morris de comprar una
maquina que fes aquesta feina Morris va respondre sense titubejar Tve
ordered one'<30tl Així, doncs, si la qüestió de la maquina es manté en ei
nucli conceptual del disseny, val la pena considerar més detingudament
quina fou l'actitud de Morris front a les màquines l quin significat historic
pot extraure s del seu plantejament

Per a poder comprendre si la POSICIÓ de Morris com a professional
coincideix amb l'actitud hlstoriclsta de què na estat acusat tan sovint,
i anàlisi dels diferents procediments tècnics emprats a Morris & Ço
requereix d una confrontació històrica Es tracta de comparar les
instai lacions dt la firma an» els recursos i els procediments haftituais en
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la indústria contemporània tenint en compte el grau de deser.volupament
tecnològic a què havien arn&at Its diferent branques dt la indústria
Aquest estudi serveix per pooer determinar si existeix o no uro contrencia
nistonca tn Its diverses «petons tècniques prests per Homs, si existti*
veritafclement un rebuig constant de Its solucions tecnològiques
descobertes a partir de la revolució industrial I fins a quin punt és dona
una presencia real otls mètodes medievals tn tl funcionament dt la firma
A la vtgada» tamöt ts podrà vturt si tl rtfus professional i pràctic dtls
mètodes industrials ts una decisió conscient f plena de contingut
ideològic respecte de la societat industrial, lògica i coherent amb la stva
revolta contra tl pntilistmisme general de la seva epoca o si, tn canvi,
aquesta ts una interpretació oït serveix unicamtnt ptr justificar
bioqràf Icamtnt tl stu socialisme posterior,

NO ts pot oblidar que l'aproximació dt Morris al ftridmtn d* la
maquina te dues vessants importants i tn ema mtsura complementa- nes
La primera bàsicament ttonca, ts trot>a desenvolupada en les conferencies
ori constitute ur. dels ttmts ctntrals dt reflexió Lligada corceptualment
ai fet del treball en its di%trsts formacions socials, la màquina adquireu
un significat genèric per rtfenr-st a tot el sistema industrial i, per tant,
rep un tractament acord amo I evolució teorica i política de norm La
segona vessant parteix tfur»a pràctica professional concreta i llavors la
maquina deixa de str una tntitat genèrica per convtrtir-st tn màquines
concrttts, uns tstns que cal valorar particulamzadamtm AIMI en
I aproximació professional, Morris afrenta la maquina senzillament com un
ststtma tècnic més o mtnys acfequat ptr l'elaooració dtls seus dissenys En
aquest context, r adopció de la màquina, és a dir dt procediments
delaporacio que comporten un cert grau d automatització tn els
instrumtnts ttcnics» no pressuposa altra cosa qut la mtra valoració dtls
avantatges d'una determinada tina quant a la simplificació dtl treball c
quant a »obtenció dt bons resultats en relació a Its altres disponibles Des
d aquest punt dt vista la stva actitud front a la maquina corre paral lela a
revolució dt Moms f«Co

Un segon nivell d'anàlisi derivat dt la qüestió dt la màquina ts
r aproximació de Morris al ftt de la tècnica En aquest àmbit, its maquines,
però tamöt tl tipus dt proctdimtnts arttsanals qut homs prtf reïx en
molts oficis, ptrmtttn comprovar un dtls asptctts fonamtntals dtl seu
mètode dt disseny com és l'aprofitament expressiu dels límits que ia
tècnica imposa al disseny Així, en tl procés a partir dtl qual Homs avalua
la tècnica com un instrument ptr a la realització dtls seus disstnys fins
qut ts la pròpia ttcnica la qut tsdtvt oöjtctt de disseny, t? dtspren tota
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UM filosofia (tels medis instrumentals l del ftt de dissenyar que estableix
ia connexió entre tls tftvirsos oficis que Morris emprèn, i defineix
metodològicament tl principi plàstic i tl nucli conceptual del seu estil
Per traçar tcpjtst itinerari son particularment interessants determinats
oficis d'entre tols tls practicats a la firma, concretament la decoració de
rajoles, tls papers pintats I, mes especialment, r estampado d indianes
Els altrts, sooretot tls teixits, estableixen tl rerafons i el complement de
la visió projtctual que Morris ttma de la tecnica

Així, per exemple, per resseguir tls criteris emprats per Morris
front a la máquina er, general, i a determinades màquines molt
representatives en tl procts social de la revolució industrial, rtsulta
particularmtnt il lustrativa tl muntatge de la secció <Jt teixits En tauest
cas concret, no hi na Indicis que Morris realitzés proves I experiments
similars als que navi a realitzat amo tls tints socre els diversos tipus
histories de teler °°2) Des out decidí iniciar la producció tèxtil, Morris
pensava en contractar la f aoricacio dels seus dissenys a empreses de
l'exterior i, per això, tant dissenyava per a la producció mecànica com per
a la manual Segons indica Linda Parry(503), totes les empreses
contractades per Morris tren tecnològica- mtnt molt avançades i la
majoria utilitzaven telers activats per vapor i equipats amo montura
Jacquard Per a Morris, això no va ser mal motiu suficient com per a no
encarregar una fenia a una determinada f lorica, com tampoc no suposava
cap impediment a I nora dt considerar els resultats que aqutstts h
lliuraven des del punt de vista artístic Tal i com ell matern afirmaria
pòsterlorment, teixir era una art essencialment mecànica i les diverses
innovacions tecnològiques aplicades a partir de la revolució industrial no
tenien perquè influir tn la Qualitat artística del tei»m si el disseny havia
estat fet comptant amo aquest condicionant tècnic

"Sinct tnt manntr of doing it nas with somt ftw txctptions varied
Itttle for many hundred years, suen trivial alttrations as the
lifting of tnt warp-threads oy mtans of tht Jacquard machine or
throwing tnt shuttle by steam power, ought not to make much
difference in the art of it, though I cannot say that they have not
done so"00«

Ssnst entrar a considerar la correcció histórica tfaquesta
apreciació dt Morris soDre tls efectes dt la innovació ttcnologica sobre el
producte, val la pena destacar que, formulada així, explica perfectament
com es va organitzar la secció dt ttixits a Queen Square Malgrat que ei
taller no havia de fer-se càrrec de la producció a gran escala -aquesta era
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sempre contratada a fabricants exteriors- sinó que es reservava per la
confecció de mostres i senes petites dels productes més luxuosos, Morris
no va duotar ni un moment en comprar un te ler jacquard tant per f «r les
primeres prwes com per muntar tota li secció OOS| Encara ts mes
significatiu tl ft t que Morris ni tan sols ts preocupes de buscar telers de
llaços, t menys encara d esürinar quins tipus d'aparells s'havien utilitzat
per temir aquelles robes medievals que tan admirava{M6) Aquesta nauria
estat la postura mes coherent i lògica amo la imatge de Moms com un
artesà dedicat a recuperar tècniques f procediments Ja abandonats Perd a
més, si es té en compte el protagonisme del Jacquard en la devanada
estetica dels teixits dibuixats de mitjans del segle xix, el fet que Morris
l adoptes sense titubejar contradeï* totalment la interpretació que veu en
la seva obra una actitud reformista envers la societat de la seva època En
aquest sentit, encara resulta més signi ficat iva la seva reacció front a la
utilització dt vapor per accionar els telers de fet, si no adopta telers
mecànics, no no feu per raons ideològiques» artístiques» o perquè això
entrés en contradicció amb la seva concepció dt l'art, es tractava
simplement duna qüestió econòmica Tai i com estaven plantejats, els
tallers oe Merton *w>ey, fins i tot durant el període de mes èxit » !a
firma, no tenien una producció suficientment amplia com per pooer
amortitzar la inversió que implicava accionar els telers amb la
insta) lacto duna maquina de vapor Si no va realitzar aquesta insta) lació
qurant el trasllat a rierton Abbey fou exc lussivament per manca de capital
disponible, almenys aquesta era la raó que Morris adduiria alguns anys mes
tardÍ307>, Amb el temps, però, descobriria les possibilitats artístiques del
Jacquard manual i decidí convertir aquesta limitació en un dels valors
artístics identif icadors de molts dels seus teixitst308)

De tota manera, encara que el vapor no arribes mai als tallers de
Merton Abbey, això no vol dir que no Incidís en la producció global de la
firma tots els articles confeccionáis a ¡exterior estaven fabricats per
aquest sistema, i quan es considera el catàleg complet de la firma, sorprèn
la quantitat de mof is que nan estat pensats i fets per a una producció
totalment industrialitzada. L'elaboració de catifes és una de les seccions
de la firma que millor exemplifica aquest plantejament migrat les
dificultats existents encara a i actualitat per datar i catalogar les catifes
de Moms & Co, ojian es considera el volum total de la producció, les
catifes fetes manualment \ identificades per la marca "Hammersmith
Carpets" son comparativament molt poques respecte de les teixides
mecànicament i apareixen poc aplicades en els inter sors decorats pel propi
Moms Mes aviat son peces dirigides a la compra individual per satisfer el
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de posseir una peça altament artística t, per això, estan tractades
individualment sense tenir m compte la interrelació possible amb altres
elements importants en la oecoració

Les seccions crestampacio d'mai anés i la de papers pintats
ti lustren potser millor que la de teixits la manera com Morris afrontava la
problemàtica tècnica del disseny, en gran part perquè ambdós són
proouctes molt estretament vinculats al procés general de la revolució
industrial Històricament, els papers pintats apareixereu com un producte
parat per a la decoració mural, que havia de substituir procediments dt
decoració més antics com la pintura al fresc o els taptssats barrocs i, per
tant, molí mes assequible a les noves classes mit jes Ei cas de les
indianes, resulta mes complexe de datar en relació a la revolució
industrial Malgrat que en el segle XI11 Ja existien f que en el segle XVI
lestampacíó d indianes fos una de les indústries perfectament establertes
en altres zones dEuropa, com a Catalunya per exemple, a Anglaterra fou en
el segle xvif i quan s assentaren duna manera general i es desenvoluparen
com a no%a indústria, g/acies a 1'obter.ciö de nous tints i a l'augment d«
matèria prima suport de la impressió disponible a bal* preu a causa de la
industrialització dei coto A mitjans del segle xix, innovacions en el
procés d impressió permeteren acomplir la mecanització del sector i es /a
perdre la denominació d'indianes originària per esdevenir simples
estampats de cotó En aquest sentit, les indianes poden ser considerades
productes relativament arcaics pt l fet de desenvolupar-se en la fase
secentista de la revolució industrial Tanmateix, de tots els teixit?
tradicionals, les indianes foren les que millor s'adequaren al sistema
manufacturer ot producció t, per tant, aviat foren una de íes industries
capdavanteres en el procés de indústria- Htzaao a Europa Per això, tant
la producció de paper bonic com I esíampacio d indianes poden
considerarse, de fet, dos tipus d'indústries en el sentit actual del terme El
fet que Morns decidís produir papers pintats i indianes ja resulta prou
simptomàtic de per si i, com s na vist en altres capítols, respon mes a
criteris mimètics respecte a la labor d'altres dissenyadors contemporanis
que a una opció ideològica a favor o en contra de la ¿oc letal del segle xix
Tant des del punt de vista econòmic com estètic, hauria estat molt més
lògic que Morris no naoues dissenyat estampats m per a paper ni per a
indianes si negues rebutjat tan decididament el sistema ornamental de la
seva època i les formes de vida característiques de les classes mit jes
victorianes

Guant al sistema de producció, la solució adoptada per Morris en
aquestes seccions, l'estampacio al bac, poi semblar a primera vista un
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anacronisme respecte dels sistemes utilitzats comúnment a l'època f
palesa una postura molt més histor»cista que en el cas dels teixits Perú
aquesta vegaoa l nistoricisme no atenyia tant al mateix prooucte com a la
pròpia tècnica L estampacio al t>ac es un sistema c'impressi o molt antic
derivat directament de la xilografia I total* ment manual, que permet
imprimir per una sola cara, amb diverses tintes una superfície L'aplicació
de 1 estampacio al bac a ta prooucao de paper fou el primer pas en la
industrialització del sector ja que, d'una tunda va permetre fabricar
stocks, I, de l'altra, substituir, amb un sistema d'impressió, el
procediment de pintar-los manualment origen de la denominació comú de
lamele 'paper pintat" El sector del paper ponic, o paper d empaperar
parets, adopta i estampacio al bac imitant el procediment nabituai en la
confecció d indianes. A mitjans del segle XIX, sempre per assimilada
mimètica de les innovacions introduïdes en l estampado de cotó i desprès
de ia invenció del paper continy, s incorpora el sistema oe cilindres
mecànics vers ei 1845 ja s'imprimien papers a una o dues tmtes per
aquest procediment(309t

Si se la compara amb d altres sistemes d impressió mes
complexes l estampacio al 0ac constitueix un dels procediments mes
clarament artesanals En un període on les classes treballadores estaven
ja dividides a partir del coneixement dels oficis, tal i com demostra el
procés de formació dels sindicats anglesos, lestampadó a) bac requeria
sempre de treballadors molt avesats a 1 ofici tant pel que fa a la
impressió, però molt mes al gravador tallista Ei procés es complicava
encara més per aspectes complementaris com la necessitat cramagatzemar
els Diocs de fusta, de disposar tot ei rotllo de paper imprès o de teixit
tenyit per al secatge de cada una de les tintes abans de procedir a
estampar els tons subsegüents43101 El sistema de cilindres simplificava
enormement el treball i permetia emprar operaris no especialitzats en el
camp de la impressió Reduïa la quantitat d operacions de registre perquè
eliminava tot el procés d encaix entre els moduis components oe
i estampat corresponents als blocs de fusta Ouan s aconseguí acceiarar e!
procés de secat del suport imprès, aviat es pogueren realitzar fàcilment
dibuixos amb diverses tintes. In un primer moment, els papers impressos
pel sistema de cilindres no podien competir des del punt de vista artístic
amb els estampats manualment: navien variat la qualitat i la densitat de
les tintes i els impressors encara no dominaven totalment les seves
possibilitats Vers el 1859 s havien aconseguit millores tècniques i
qualitatives suficients com per a que la majoria de papers produïts en ei
país estiguessin impressos per aquest sistema Ol "
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En decidir incorporar els papers pintats a la firma, Morris m optà
tot seguit pel procediment oe lestampació al Dae Prim«* f tu proves per
utilitzar planxes dt iene, un material que pot ser utilitzat tan com a
motilo caicograf ic com Htoyaf ic vailanct(5I2J, runic autor qm» considera
aquesta dada significativa, afirma oue Morris va utilitzar el zenc com a
procés calcografíe hipótesi plausible pel fet que s'havien fet repetits
intents per substituir els metilos de fusta amb planxes calcograf iques a
i època que començava a enllestir-se el sistema tftmpnmir amo cilindre?
mecànics Llavors l'Intent de Morris seria purament mimètic respecte dels
sistemes tècnics contemporanis. Ara bé, atès que la litografia, un sistema
d impressió descobert e' segle anterior, començava a imposar-se en les
arts gràfiques a partir dels avenços de la cromolitografía fins al punt que,
per aquella època, no és e/cagerat afirmar que estava de moda, és igualment
plausible pensar que its planies de zenc emprades per Morris en le»
primeres proves fossin adoptades com a motllos litograf ics Si es te en
compte que va començar a dissenyar paper bonic en els anys 60» una època
en que per moltes i diverses raons Morris abordava el problema dt les arts
decoratives des ae premises purament pictòriques, radopao del motilo
litografie seria molt mes indicada que qualsevol procés calcografíe, ja ou*
la litografía es un dels sistemes a impressió on el motilo es pot obtindré
utilitzant tècniques pictòriques Precisament perqyè la relació entre
model i metilo és molt mes immediata i no requereix de procediments
tècnics mtermijos. resulta molt adequada per a la reproducció
d ?1 lustracions a color i descenes pictòriques» i per tant permet un major
naturalisme i definició en el tractament del motiu ornamental que tfaltres
mètodes que sempre imposen un cert grau de formalització geomètrica La
litografia tn canvi, es 1 únic sistema o'impressio que requtrei»
d instruments especials per gravar dibuixos geometries Per totes
aquestes raws, dores, la hipótesi de intentar utilitzar motllos litografíes
per produir el paper bonic resulta molt més coherent amb el procés de
formació artística seguit per Homs que I adopció de motllos calcografies,
molt mes lligats a la tradició tecnica del sistema de cilindres mecànics
En aquest sentit, val la pena recordar una fet que pot semblar molt
marginal com és el que, per aquesta època, Morris es dedicava a gravar
motóos per a I* it lustrado editorial en el seu temps d oci, i que, de tots
els sistemes calcografies disponibles a i època, navia optat per la
Miüograf la. La connexió entre els motllos de r estampad 6 al bac I la
AU lograf la és evident per simples raons nistoriques, però atio també
mostri un cert rebuig per part de Morris i utilitzar els sistemes mes
nabituais del gravat calcografie
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En qualsevo' cas, tant s» t! motilo era litografie com calcografie.
ti pr&cés es demostrà molt més lafcor los i lent Que el Oe la preparac 10 dels
motilos Oe fusta Aleshores noms contracta un tallaoor oe motí los que
havia de trtdailir sott li seva »««visió ötrecta Complicacions
successives en el tractament f preparació de its tintes tf estampado
decidiren f malmeni noms a encarregar tota la producció a una empresa
especialitzada. Jeffrey & Co De* d ales- nores, tan la preparació oeis
mot! los com la impressió foren duts a terme per aquesta empresa que crea
un departament especial per servir els encàrrecs dt Morris & Ço

•Juan Morris micia la producció d estampats atès el desenvolupa-
ment tècnic del sector a 1 època, el sol fet oe preferir lestampacio al Dat
al sistema de cilindres mecànics pot semoiar un anacronisme en el sentit
out es prefereu ur. mètode manual f tècnicament artesanal, a uri sistema
mecànic i industrial En realitat. aiMO no es exactament així E*istei*trt
dues raws fonamentals i molt lògiques nistoncament en les opcions o*
Horr 15 En primer lloc» saoia quin ei a el tipus d'article que havia Oe crear,

erer« els índexs de qualitat tècnica t estètica qut aquest producte
requeria per poder tenir acceptació en un sector del mercat molt
determinat Per aquesta raó» navia d optar pel sistema tècnic qye millor
podes garantir la qualitat artística del resultat i que, a la vegada»
permetés realitzar dissenys tan elaöorats característics del seu
estil L únic enter i vernacle venia determinat pel grau de qyaittat que
cada tècnica permetia aconseguir ja que

"m snort, we to De careful tnat any work of decoration trat
we 2c oe at »east up to tne standard of mattetaoie won of
similar

Per awe, d entre els dos sistemes dispontßies a la seva epoca
Morris opti pel mes segur La segona raó era de caràcter purament econo-
mie La jtnitzacio de l estampa: io al öac era encara una practica m dei
tot oolidaoa entre les industries oel raffi, com no prova I existencia de la
mateixa Jeff rey & Co , malgrat que ja estava quedant oDsoleta En realitat,
el sistema de cilindres mecànics era encara un procediment molt car atès
la inversió que requeria instai lar la força motrtu Les tirades produïdes
per Morris 4 Co no permetien utilitzar aquest sistema i mantenir els
que, malgrat ser ja cars» eren inferiors i mes assequiDles g» els que
resultarien ot la impressi* mecanitzat P- • o el «A millor demostra
l actitud de Morts, no és tan la decís 6 d" tir t rar el mètode dels motiios
oe fusta com el fet fle no eicper wnentar amo els pigments i les tintes
fftmprempta comentant-se amo les que s utilitzaven industrialment
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Gì ti CM (Jels papers pintats, és li mateixa organització tmpresa-
rial li que demostra que Morris, m tant Que professional, concebia la
maquina com UM etna i la valorava i partir de Its seves possibilitats com
instrument i dels resultats QUI se «'extrauen Malgrat QUI triï un procedi-
ment manual cfestampactó, la diferenciació manual-mecànic no té cm
influència ret! en la decisió última, mes aviat aquesta depèn de lu
possibilitats artístiques concretes de cada instrument i del fet que no el
facin renunciar ni ai seu est H de disseny ni a la qualitat tecnica necessa-
ria en el procés de producció.

D'altra oando, la decisió d imprimr per mitja de l estampado al
oac me ideï* en una unica part del procés total de producció i per tant no
constitueix unt dada prou significativa com per considerar-la un intent de
revltalltzar les tradicions artesanes i menys encara les medievals. Altres
factors importants en el procés proven i adopció de processos industrials,
acceptats sense ni tan sols qüestionar-los com a tais Resulten particular-
ment il lustratius, primer, el fet de contractar la producció a l'exterior de
li firma perdent, idfwc, la supervisió artística de la faorlcadó, l. desprès,
el poc interès artístic demostrat per Morris pel que fa a les matèries
primes utilitzades en la faoncacio

En canvi, la possici litat que Morris experimentes amo mot l los
litográf ics fa sospitar que l'aproximació de Morris als processos d'Impres-
sió segueix un camí invers al purament tècnic i totalment condicionat pe»"
les característiques dels seus dissenys i del concepte d estampat utilitzat
Resulta molt mes plausiole la imatge de Morris donada per Parry, segorts la
qual l'actitud de Morris front a la tècnica és la d Intentar incorporar
millores en els procediments nabituals a la seva èpocaC314) En aquest
sentit, els motí los litografies palesen perfectament com el plantejament
pictàric de Morris pot influir en una decisió tècnica En la seva formació
artística, si d'alguna cosa podien servir a Morris aquestes proves, fou per a
comprovar el valor de les tintes planes en el tractament dels fons

L'especial interès que té la secció d indianes des del punt de vista
tècnic es de-j el fet que f ou una de les poques seccions, per no dir la única,
on la firma acabà per fer-se càrrec de tot el procés de producció t on
Morris va haver de prendre més decisions relatives a la tècnica Per auo.
constitueïM el millor model per estaoiir la postura de Morris davant el fet
de la tècnica i la maquina A la vegada, però, atès ei procés nistoric de 13
indústria de les Indianes, resulta particularment complexe valorar el
sistemi adoptat per Morris des de la dicotomia artesania-indústria

La nistoria tecnica de ristampano a indianes es desenvolupa a dos
nivells paral tels el primer ressegueix el procés de perfeccionament de la
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tècnica de restampació al baci és, per tant, UM qüestió relativa a la
wstorta dtts a impressió, t) seçon es ofereix al descoöri-
mtnt 3t nous t ai procés oe ref ;nífnent en la tècnica (rapi ic*cio dels
colors tn tls teixits La historia artistica s ocuparia dels canvis
ocorreguts en tls estampats, o t>e per motius purament estilístics, o bé a
causa oei perfecc lonament oe Its tècniques out permeten reproöuir
OIDUIXOS mes elaoorats Tots aquests aspectes son fonamentals a l'nora
tfestaöltr its fonts nistonquts de Morris i tls principis que rtguitn
r organització de Morris & Ço Per a comprendre tls criteris emprats per
Morris tn Its seves opcions tècniques, val la pena aturar-se un moment tn
la nistoria o- la industria anglesa oe its indianes

Durant ti stf le xvtli, s'mtr juirtn a Anglaterra Its indianes
produïdes a la índia 1 d'altres països orientals Per aquesta raó, a
Àng:attrra les indianes tstan considerades un producte d'origen indi'3151

t adaptació occidental de la tècnica tradicional dt la índia per a la
fabricació fl"mdiants conforma la nistona tecnica de I of ici tn el segles
XVlll f XIX, Les indianes orientals s'obtenien per la tècnica del batik, un
procediment essencialment tintortr mtntrts out el proctdimtnt
tradicional a Europa era I tstampacio ai Dac un sistema d'impress t o on els
colors vtntn aplicats superficialment La indústria angltsa va naver de
llu lar per ¿conseguir resultats equiparables ais orientals amb
l estampado al Dac inttf* ant la tècnica dti batia i adequant-la al sistema
manufacturer Organitzada des dtí principi en base a premises industrials,
la millora de» procés de producció per mitja de la innovaci© tecnologo
c. nstftula per alsf :ntrts d'Indianes un rtpte constant l immediat que
hav¡a dt trtbatiar a divtrsos nivells a la vegada En primer Hoc, calia
trobar tints out millortssin la qualitat dels colors, tn segon lloc, que
fossin mes fàcils d ootemr dt les substàncies naturals bàsiques i mes
stnzílls d'aplicar tn el teixit stnst ptrjudicar-lo n! corrourt'l, finalment,
més accessibles entre tls recursos naturals del pals o menvs costosos a la
importació Aquest fou tl programa central dt la química aplicada a la
tintortria In tl stglt xVIH )a ts ftrtn tls primtrs a t̂rimtnts ptr a que
substàncies minerals ts barreJessln amb tots aquells tints vegetals menys
potents t més barats, ptr així augmentar tl seu pooer colorista t millorar
la capacitat dt fixació tn tl ttixitOIW, vtrs tl 1813, »ts matemts proves
ts feien amb substancie * químiques Tot aquest procés, descrit molt
acuradament pel propi William Morris tn tls escrits sobre l'art dt la
tintoreria «17>. naurla dt culminar a mitjans del stglt xix amb tl
descobriment de Its aní lints, uns tints totalment químics que volien
substituir completament tls antics tints naturals La substitució



633

definitiva 1 la total industrialització de la tintorería, però, m va
acomplir-se f ins que tls alemanys m van troöar una substància química
que permetés aplicar t fixar Its anilines ootenmt resultats equiparares
ais (tels tints naturals sense renunciar als avantatgis que suposaven its
anilines en el sistema de tritoli

El segon nivell d'investigaci ó tècnica motivat per la indùstria de
les indianes afecta el procediment del tintat lògicament, tes innovacions
possibles en aquest apartat depenen, d'una banda, de les característiques i
les millores aconseguides en les matèries primes, o sia en els tints, f, de
l'altra, de 1 evolució seguida pels processos d'estampactó A l'origen, la
indústria de les indianes s'havia plantejat d organitzar industrialment
l'antiga tècnica oriental del batik En aquest {roces, utilitzava
r estampado al bac per a fer les reserves de superfície que no calia Untar
en lloc del dibuix Posteriorment es rentava amo algun producte fort com
el ilexiu per buidar de color les parts reservades Les esfumatures de
colors i els diversos tons s'obtenien per barreja de tintats Aquesta
tècnica es coneixia llavors com el sistema de descarga i servia sobretot
per l'aplicació dels tints bàsics, com el color escarlata obtingut a partir
de ta roja i el blauet procedent de h destil·lació de l indi a w AIXÒ va
permetre fabricar uns estampats de colors molt vius, on dominaven els
constrastos entre uns fons molt foscos i uns motius molt més clars
tractats com a taques(319> Eren models molt característics pel fet que el
disseny es treballava sempre en negatiu a partir del contragraf isme
Tanmateix, en els primers anys del segle XIX, la gran innovació de la
indústria anglesa de les indianes consistí en convertir els colors propis de
la tintoreria, t mes especialment el tint blau extret de la planta de lindi o
anvil i conegut normalment com Blau d'Anglaterra, en un tint útil per a la
impressió{320Í Alesnores es pogueren abandonar definitivament els
complicats processos de la tintoreria i establir la indústria en base al
procés d aplicació superficial del color, propi de restampaci ó El període
comprès entre 182011840, un cop resolta la transformació dels tints
tradicionals del batifc per aplicar-los imprimint, correspon a re*x>ca
d'esplendor de la indústria anglesa de les indianes tant per la seva qualitat
tècnica com per la bellesa dels seus dissenys(I21). Quan, a partir
d'aproximadament 1855, s aconseguí aplicar vapor en el procés de secai es
va poder afrontar la realització de tots aquells estampats que, o be pe r
l'elaboració del disseny, o M pel realisme del dibuix, requerien de diversos
tintats consecutius A partir del 1840, coincidint amb la difusió de les
anilines i la substitució dels mot I los de fusta per cilindres, però sooretot
a causa de la política d'exportacions que afavoria els generes barats en
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detriment de ta prediteci ó de qualitat, Its indianes angleses començaren a
declinar convert t nt-se en un dels productes tèxtils de categoria més baixa
i de menor cost

Finalment, el tercer nivell d'experimentació estava dirigit a
modificar el sistema d'impressió. L'estampacló al bac era un tipus d'oíici
molt difícil de substituir per procediments mecànicsaaas. Els primers
intents estaven dingus a variar el material dels mot l los de manera que es
podessin ofctemr per mitja de les tècniques de menjada d'àcids Es feren
proves amb planxes de coure, d'estany 1 d'acer ̂ 3). Però l'invent que
revolucionà total- ment l'art de l'estampació fou l'aplicació de cilindres on
ni apareixia el dibuix en relleu, o be gravat sobre planxa metal lica, o bé
tallat sobre cilindres de fusta, que permetien VestampaciO sense
interrupció 1 repetint el mateix dibuix sobre un suport continu. Descoberts
el I785sei 1841 Pallouze®241 ja descrivia almenys tres sistemes per
construir els cilindres i impressionar-ne les superfícies. Amo la difusió
oe les anilines, el sistema de cilindres mecànics demostra totalment la
seva eficàcia i fou capaç de substituir definitivament l'estampació al bac.

St se i compara amb revolució de la indústria anglesa de
l'estampació oe cotó, el taller d indianes muntat a Morris S» Ço. resulta ser
un mixt de procediments i tècniques corresponents a períodes diferents de
la histèria. Això Ja queda prou manifest en l'evolució que Morris va seguir i
com va anar plantejant els tentatius de producció a mesura que avançaven
les seves investigacions Només les solucions adoptades en els processos
de tintoreria, on, junt a la recuperació dels antics tints naturals,
comprovava les possibilitats d*alguns de químics -com, per exemple,
i obtenció del color negre í325'- Aixi, molts dels experiments realitzats
amo wardle estaven dirigits a aplicar tints químics i tints vegetals
combinadament en els estampats sotre coto, calicos i mussolines(326) Tal
i com es veurà, una cosa similar succeiria respecte del procediment de
tintat, com també en la preparació dels mot 11 os d'estampad ó En qualsevol
cas, la primera cosa que salta a la vista es la manca total d un
plantejament nistoncista que cerqui una correlació arqueológica entre
tècniques 1 resultats formals obtinguts.

L element més característic del sistema tècnic adoptat per
Morris es el procediment de tintat, objecte de la recerca sobre els tints
realitzada durant dos anys a Queen Square i a Leek La clau de tota la
investigació és la temptativa de recuperar els procediments de tintat
mitjançant la técnica de descarga, és a dir, el sistema industrial
derivat del batix adoptat per la indústria de principis de segle Durant tot
el període d'investigacions a Leeic, un únic tint, l'indi "tne only one real
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dye"(327), f oca) itzava les seves preocupacions, tt segon m Importane la era
el color groc, en canvi» t) procés per i Vototene ió del vermeil, el tint que
navia estat el centre dels experiments dels tintorers de principis de sef le,
restà en un segon terme; nrobablement perquè la recuperació del kermess
per a! tintat de fits, una de les millors contribucions de Wardle a la
recerca(320), va deixar el problema resolt molt abans, L'Indi, en canvi, fou
oojecte d experiments mes Harp l tamoe la causa rea) de la separació
professional entre Horns t Wardle Morris utilitzava el Mau com a Dase de
barreja per a la matització de tota la resta de tons(S29). Quan va Instai lar
e) taller ö estampado d'indianes a Herton Abbey, l'únic problema tècnic
que es plantejà fou el d aconseguir dominar totalment les cubes d noi t el
procés de descarga com a base per a tota la produccióÍ330>

El 1875, vfstos els fracassos d'aconseguir un tint blau de Qualitat
per mitjà del blau de Prussià disponible entre els tints semt-Quirmcs i en
els processos al vapor propis de ! època. Homs decideix provar la tècnica
tradicional de lindi tal i com estava explicada en els tractats que navia
anat estudiant Val la pena recordar aauí que, d'acord amb les indicacions
de Linda ParryC33n, tfentre tots els llibres consultats per Horris, els mes
curosament anotats pertanyen al període compres entre 1760 i 1870. o sia,
tots pertanyen al període en què la indústria anglesa aconseguí
d'organitzar la tècnica artesana) del batik en un procediment industrial. El
sistema de descarga de i indi seguia diverses fases En primer lloc calia
desti I lar per fermentació la planta per obtenir-ne el tint, desprès calia
desoxidar-lo per a que esdevtngues una matèria soluble i, per tant, un tint
Una vegada obtinguda la solució, es tenyia la totalitat del teixit que
esdevenia dun color blau fosc Posteriorment, estampant amb motí los de
fusta amb llexiu i productes que reduïssin el blau, s aconseguien els blancs
i els diversos valors de blau que navien de servir de base als tons
secundaris, com la gama del verd i els diversos tons de vermell. El procés
per aplicar el groc i el vermell era mes senzill ja que eren tints que
sempre requerien de mordents Aquests s aplicaven estampant al bac en les
superficies que navien de ser tintades, i desprès es procedia al tintat de
manera que el color només es fixava en les superfícies Ja tractades pel
mordent Aleshores el procediment de descarga es limitava a rentar el
teixit del tint sobrant, la última fase dels experiments fets a Lee*
consistiren en aplicar el sistema de descarga de lindi combmant-ia amb
tècniques d'estampació al vapor dels altres tints, principa Ime t els sienes i
els negres, utilitzant fins i tot tints químics<S2)

Ultra les combinacions de tècniques passades i modernes ja
explicades, la preferència de Horris per la tecnica de l'indi demostra
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perfectament tl contingut dt Its seves recerques 1 fins a quin punt és
erroni consideraries merament mstortastes Malgrat qut en els seus
escrits. U conoemna dels tmts «mimics i de les tècniques d estam- pac 10
ai vapor sorgides amb l'avenç de la resolució indústria! fos total t
absoluta, els procediments tintorers de Morris no son equiparables als
procediments medievals ni tan sols als sistemes pre-industrials, molt
menys encara poden considerar-se com la recuperació romàntica d un mon
perdut(mi In rtlacio als cilmdrts mtcantcs i Its anilines, un cert
anacronisme és innegable, però això no significa necessàriament una
actitud nistorlcfsta car Its tècniques de descarga es descobrí r en i
difongui« en passat ja tl primer estadi de la revolució industrial En tot
cas, la solucio adoptada ptr Morris constitueix un anacronisme ttcnic no
tant distant tn e! ttmps com ptr consldtraMa un vtstfgl de civilitzacions
passades En aquest stntlt» doncs, encara out Morris justifiqui la seva
opció rtftrint-st a la continuïtat nistonca dels tmts que ell utilitza des
dt Is ttmps de Pi mi, QUI, a mes ja els considerava una antigallaÍ334), es
evident que l'evolució de la indústria de Its miañes va anar adequant a les
seves necessitats de producció aquests tints fins a transformar
tècnicament tot ei stu procés d aplicat 10 AIXÍ. si I indi ts un dels tints
mes antics quan a la nistoria del seu us, no no es en absolut Ja tecnica de
la descarga, t encara no son menys totes aquelles tècniques que
requereixen de productes químics tn el procés dt rtntat, com ptr exemple
el lltMiu L arqueoiogismt de Morris, doncs, no pot rtftrir-st, dts dtl punt
de vista tècnic» a un passat remot i molt menys a la tradició medieval,
sire que pren com a model el període del passat de més plenitud creativa
de l'ofici però més pròxim en el ttmps i, ptr tant, únicament pot incloure s
tn una categoria nistorica tan gtntrica com la dt Its ttcntquts prt-victo-
nants Ptr aoutsta rao, si st la mira dts tfuna ptrsptctiva purament
pràctica t empirica -dts dt la competència pròpia dtl mestre tintorer o del
químic íngtnu, tal i com Morris dtf ineix tl stu punt ot vista(53S)- la stva
labor tn 1 art dt tenyir constitueix un dels experiments realitzats ptr
poötr acomplir t is locals txprtssats ptr Coit i Rtdgravt tn el stu
JOURNAL OF DESIGN quan, ti 1849, lluitaven perquè tl nivell artístic
assolit ptr Its indianes angleses entre 180011830 no ts perdés tn
incorporar tls tints químics i tls ciHndrts mtcanics t5361 Vtnicular
aquesta adaptació ptr mitja de Its tècniques mixtos fou la gran aportació
dt Morris a revolució de l'estampat sobre teixits

Si raoopcié del sistema de descarga dt lindi així com la dtcisió
d estampar tl cotó ptl procediment mts tradicional de Its indtants no ts
justifica tn tl cas fle Morris ptr raons historicistts o ideològiques



617

respecte dei dt producció G a la mecanització, na de
resporxre a d'altres criteris fonamentals m la seva feina D'altra Mutt,
l existenc la oe tècniques mixtes m ti tal ler i durant els experiments
invalida qualsevol interpretació de l'o&ra dt noms en Dase a decisions a
priori sot>re tl caràcter dt determinades tècniques. Així doncs, r adopció
(Tuna tècnica respon més aviat a una decisió de caràcter artístic oerivada
directament de l'estil t de la mantra com Homs planteja tls seus
estampats Des o'aquest punt de vista, una tècnica determinada esdevé
l'instrument més capaç de satisfer el plantejament artístic d'un estampat
i oe reproduir en la fast delaboració el procés de creació seguii durant el
disseny

P*r tant, la preferència dt Morris per l'indi i la tecnica de la
descarqa només pot explicar-se en funció del principi tècnic que regeix
i eia&wació dels seus dissenys dominar aquesta tècnica suposava poder
disposar dt l'únic sistema ue f abncacio que h permetia manttmr el
platejament constructiu dels seus estampats, els quals partien sempre
d'un fons fosc i anaven aclarint per contrast els diversos nivells dt motius
decoratius OS7Í Et mètode de disseny utilitzat per Morris consisteix en
treballar en negatiu de manera que pinta els espais definint ets
contragraf ismes en comptes de dibuixar el grafisme La idoneïtat artística
d'aquest procediment de disseny venia confirmat en el cas de les Indianes
pels mateixos models importats de la índia t havia quedat constituït com
el mètode habitual oe disseny per aquest medi AIXÍ, per exemple, els
reformadors de mitjans de segle, a les pagines del JOURNAi Of DESIGN,
elevaven aquest procediment a la categoria de veritable principi de
dissenv

"in the Indian ciotnes, and m those of our own early manufactures,
whicn are copies of tnem. the ground is usually homogeneous, and
is the predominating colour, it thus serves as a background to the
ornament, which is generally pretty, equally distributed, or
diapered, over it, frequently m small patterns and with colours
complementary to, or harmonizing with the ground, and this we
consider to be the true principle of ornamentation for this fabric"
(338)

En analitzar (otra de Morris, pero, el procediment de disseny que
parteix sempre (fun fons homogeni, normalment tractat amb el color que na
de donar les games posteriors, no només es descobreix en les Indianes sinó
que apareix en la majoria (tels seus articles, dominant res t ruc tur a del
dibuix ornamental independentment (te la tècnica tf elaboració
corresponent AIXÍ, constitueix un dels caràcters basics del seu estil, ei
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factor que unifica una obra tan diversificada coro la seva Linda ParryÍ33W,
it\ destacar aquest fet tan significatiu, estableix l'origen d aquest recurs
en tls brodats de la Red House Segons la stva explicació, per a
eonfecctonar la tapisseria i Its cortines de la seva cantora, Mems només
va poder comprar sarjes dt color blau molt fosc 1 vermeil intens, i
alesnores va naver de brodar l'estampat amb fils de color clar Tanmateix,
això pot no ser altra cosa out una casualitat i difícilment podia esdevenir
un mètode de disseny si no hagués estat reforçat posteriorment per la
pràctica professional En l'explicació de Parry, la consolidació s'efectua en
la secció de brodats de la firma, quan Morris decidi anar a comprar its
sarges preparades per brodar a les indústries del Yorksnire, on, a més, va
descobrir la qualitat dels teixits tenyits amb indiÍ340) Només calia que
aquesta preferència estètica pel color d'un material de fons tingués
traducció en un principi tècnic descobert en la resolució professional dun
producte per la producció a gran escala

Aquest podria na/er estat el principi de »a trepa utilitzat tant en
la pintura mural com per a la decoració de rajoles. La construcció de
trepes constitueix un dels procediments tècn'^s més senzills per aconse-
guir la repetició d un motiu i, a mes, es un element tècnic que serveix
perfectament a la mecanització La pintura mural l'navia utilitzat des de
temps immemorial per a realitzar sanefes, zócols, o orles en general. La
policromia medieval, per exemple, estava realitzada en la major part amb
dibuixos pintats a ia trepa O aquesta manera fou com homs descobrí el
principi de la trepa a finals del 1865, la firma va contractar Wardle per a
que estudiés les decoracions medievals conservades a les esglésies de
Norfolk i Suffolk Wardle retorni amb uns dibuixos molt acurats i navent
trobat les combinacions exactes de color i la tècnica de pintar amb
trepa'341} En les esglésies decorades per Morris en els anys 60, els
dibuixos a la trepa, especialment monogrames, la disposició dels dibuixos
i la combinació dt ço .ors són molt semblants als dibuixos de Wardle En
aquestes proves, Morris es familiaritzà amb tl principi tècnic de la trepa,
però en el moment qut Morris va podtr aplicar-ne per la decoració manual
de les rajoles, deixà de ser un procediment instrumental de l'artesania per
esdevenir un principi configurator de) mateix dibuix i, així, convertir-se
en un mètode dt disseny i en un procés per l elaboració del dibuix decoratiu

El procés per a fabricar trepes obliga a pensar el dibuix en negatiu
i a definir tl motiu ornamental a través del contragrafisme ja que el
resultat obtingut en construir una trepa és la plantilla del fons D'altra
banca, la impossibilitat dt realitzar les limes dels perfils atèsa la
fragilitat de la plantilla obliga a converttr-les en àrees dt fons de color
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que encerclen formes periectamet oe)Imitades com a tais. Dt li conversió
de la linfa en base de fons es desprèn el caràcter medievalitzant dels
dibuixos realitzats per aquest procediment Seria molt més plausible
considerar que t) mètode de cut Morris utilitza en tots tls seus
estampats deriva directament del principi tècnic de la trepa comprovat
empíricament en ei seu propi taller Des del punt de vista estilístic, un
altra dada coni irma aquesta tesi De tots tls papers pintats, únicament en
els tres primers models, tls disstnyats amb anterioritat a 1865, s observa
un fons genèric sense tractar, mentre que tot l'èmfasi plàstic es troba en
el tractament del motiu superficial

Posteriorment, la conversió del principi de la trepa en un criteri
per al plantejament de i estampat denva de l'aplicació de la trepa a les
rajoles Atès el caràcter mecànic de la feina dt pintar rajoles a ma tai i
com es feia a Morris & C§, és més que probable que Morris utilitzés trepes
per facilitar i accelerar el treball Existeixen altrts coincidències
importants entre el mecanisme constructiu d'un estampat i el
funcionament de les rajoles que avalen aquesta tesi. En primer lloc, er.
i of id de raj^^ta, Morris s enfronti per primera vegada amb el principi
del mòdul en tant que nucli estructural en la ordenació geometrica duna
superficie El mòdul i la trepa li donaren els principis basics que
defineixen un estampat, "un pattern*, el mòdul estableix la unitat de
repetició i doperaaons geomètriques per bastir l'esquelet de lestampat o
les regles oe creixement, oe la trepa deriva e! principi tècnic base del
dibuix, definit com requi libri entre grafisme i contragraf isme -o entre
fons i forma-, que permet establir el relleu dels estampats l el joc dels
diversos plans superposats

"the relief of patterns which may be considered the other side of
their mechanism those skeletons must be clothed with flesh, that
is their members must have tangible superficial one, and by the
word relief I understand the method of bringing this out"C542)

En explicar el funcionament dels estampats, el propi Horns
indicara la importància d'aquest principi considerant-1 os a mes el factor
fonamental per diferenciar els estils històrics 1 les diverses tradicions
decoratives Consisteix en treballar amb el color el contra* grafisme per
pooer definir perfectament el grafisme, es a dir la forma, i així establir la
combinatòria entre les formes Quan estudiï ets principis propis del
disseny tipogràfic, aquest aspecte serà el que U permetrà comprendre la
importància de la prosa(5<3) i de l espai blanc lateral per a que les lletres
i les paraules puguin ser llegides. Morris definirà així aquest mètode
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tractant dt mostrar els aventatges del treball en negatiu sobre tl positiu

"placing of a 1 ight pattern m a dark ground (...) the method used by
craftsmen who were always seeing pictures, and whose mind were
rull of definite ideals of form. Colour was essential to their work,
and they loved it and understood It, but always subordinated tt to
form (. ) The method of relief by placing a dark figure on a light
fount sometimes Oils method is but the converse of the last, and
is not so useful, because it Is capable of less variety and play of
colour and tone"twi

Descobrir el balanç existent entre grafisme t contrarrai ism« en
totes les formes oasiques que construeixen un model decoratiu en base a la
repetició de formes es el gran descobriment artístic de Morns No suposa
altra cosa que adonar-se del principi tècnic baste a tot l'ari de la
tipografía a partir de la tmprempta i per tant els principis bàsics dt)
disseny pensats per a la reproducció En tant que principi de disseny, el
treball en negatiu a partir de masses mes que de limes te tambe una
fonamentada tècnica en relació als sistemes de dibuix que també poden
explicar-se a partir de la trepa Es tracta del fet ona reina de dibuix
emprada preferentment per Morris es el pinzell nay Morris es un dels pocs
autors que destaca la ut.Jitzacio del pinzells com un fet tècnic important
en la def inició del mètode de disseny utilitzat pel seu pare

"if you will look throu0ï a number of his designs for chintzes and
papers, you will see that he thought in mass, as it were, not in
line, all the forms are set down with a sure and swift handling of
the brustr ß*1.

La mateixa idea fou recudida poc temps mes tard per un altre
dissenyador lethaby, en comentar el treball de Morris des de la perspecti-
va "of practical men", observava que en els seus estampats però també en
el seu sistema de ck '-x. "He seems to have seen the details of his
patterns works always as shape, never as outline" A partir d aquí, Lethaby
sera qui millor ha descrit el principi tècnic que construeix els estampats
de Morris i defineix el seu peculiar estil

Homs s pattern work was in the main the painting of shapes with
a brush, it was not tinting in the spaces defined by a rigid border
Even when firm black lines following the pattern are an essential
part of the design, there re outlines added as a final clearing,
sharpening, and defining, and as such they vary in width, and work
in with shall areas of defining colour in the mam, Morri$ s
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patterns werft is made up of colour forms designed with the brusn,
and doing tt thus he could modi' y fits shapes right up to the
moment of finish, thickentrv ¿ tränen, adding detail to unfilled
spaces and coaxing the edges of his leafage into finally beautiful
forms"0*1

in aquest sentit, tal i com continua explicant Lètnaby, Morris f s
mostra perfectament respectuós oe la regla bàsica i tradicional de tota
tècnica, segons la qual fs la pròpia eina la que marca its formes finals
sense necessitat de corrtgír-Jes dibuixant, tal 1 com succeeix en la
tradició calli grafi ca No s ha d'ou 11 dar que durant els anys 60 Morris havia
estat practicant l'art de la cal liçraf la i la il·luminació de manuscrits en
els seus temps lliures, per la qual cosa navia de str perfectament
conscient de la importància de les eines de dibuix en la determinado de
les formes vist d aquesta manera, tl sistema de disseny practicat per
Morris no es ssnó la conversió del principi tècnic de la trepa en un
procediment de dibuix

En el seu cas, però, aquest principi no només regeix el mètode i el
plantejament del disseny sinó que a la vegada determina els entens
basics des dels quals jutjar t valorar els diversos sistemts tècnics
existents en cada ofici AIMI doncs, es evident que, de tots els
procediments d'estampació disponibles a l'època, l'únic què permetia
procedir a ilmpressió d un estampat treballant en negatiu a base de
superposar formes clares en un fons ja pintat era la técnica de descarga i
mes especialment la que partia de nndi doncs no calia ni tan sols
imprimir prèviament el mordent, mentre que l'estampacló al bac o el
sistèma de cilindres obligaven a treballar en positiu E) mateix principi
explica perquè Morris no va tenir cap problema en acceptar el Jacquard en
la confecció dels seus teixits ja què les plantilles perforades amb què el
Jacquard organitzava VurdU permetien treballar paral·lelament els fons 1
les formes del dibuix. En aquest sentit, dissenyar una plantilla de Jacquard
no és altra cosa que modular una trepa més compiexe

Així doncs, sèmola evident què totes les decisions tècniques
preses per Morris en l'organització dels tallers de Morris & Co no provenen
de cap valoració ideològica ni teòrica respecte a la màquina o al sistema
industrial en gtneral sinó què ooèèixtn a criteris pràctics i a criteris de
disseny Des d aquest punt de vista s'estableix una correlació clara entre el
seu mètode de disseny i totes aquelles tècniques què 11 permeten traduir
en el procés de producció el mateix procés de disseny D aquesta manera,
sorgeix un entén que permet explicar la convivència de sistemes de
trtball i nivells tecnologies propis de períodes nistorics tan diferents com
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els que Morris utilitza.
A li vegada, pere, queda també prou clar que Morris feu proves t

experimenta amo tls diversos sistemes tècnics disponibles a la seva època
sense menysprear a priori m els mes avançats tecnològicament, com es el
cas del motilo litografie per l'elaboració de paper bonic. El criteri per
establir la selecció funs sistemes respecte f altres, com ja s na dit,
obeeix a un principi pràctic que permeti adequar el procés d elaooracio al
sistema de disseny del dibuix ornamental Aquesta adequació és la que
explica perfectament el que s'ha vingut destacant com un dels principals
encerts de) Morris dissenyaoor t «i principi bàsic contingut en el seu
concepte de disseny Tal i com s na formulat normalment, consisteix en el
respecte al fet tecmc i a l'aprofitament creatiu de les limitacions de cada
una de les tècniques amb què treballa(W7) Tanmateix, si Morris va poder
dissenyar sempre d'una manera acord i adequada a la natura de cada
tècnica, es igualment cert que sempre escollia aquell sistema tècnic que
millor s adequava al seu sistema de disseny D'aquesta manera, dissenyar a
partir de la pròpia tècnica no li va suposar mal haver d'incorporar un
condicionant tècnic contradictori amo la seva pròpia manera dt fer

Un segon cnteri important quant a la selecció dels sistemes
tecnice fa referència al nivell de qualitat marcat com objectiu pnontan
de la firma en tant que constitueix l'element distintiu dels seus productes
Aquest entert és fonamentalment productiu i, per tant, def inet* la política
dempresa comentada en el capítol anterior L aproximació oe Morris a la
problemàtica general de la tintoreria s na de veure exciussivament com la
instància tècnica del problema del color en el disseny d'estampats(54il

Oes d aquesta perspectiva, resulta del tot logic que Morris, vist els
resultats aconseguits amb eis procediments nabituals a la industria de
l'època, decidís trobar unes tècniques i uns materials que garantissin ei
nivell de qualitat que buscava El gran encert de Morris com a dissenyador
consisteix en descobrir que un dels requisits bàsics de la qualitat
artística en les arts decoratives es la qualitat del procediment tècnic i
dels materials emprats Com a qualitat tècnica, no només cal entendre la
possibilitat d'aconseguir els matisos 1 els tom de colors previstos en el
disseny sinó també la durabilità!, la possibilitat de fixació i, probable-
ment un dels elements mes importants, que el pas del temps no repercu-
teixi negativament en l'article produït, ans al contrari, que renveilim?nt
per l'ús continuat suposi un factor d'embelliment Per aquesta raó, les
sumes gastades per la firma en els experiments amb tints no foren mai
considerades per Morris com a simples despeses sinó que sempre entraren
en el capítol d'inversió encara que no fos evident la possibilitat ni la



dt M>. Tit això, com ü
recerca « Fibra Un feta, no tl principi que articuli
fi treball oe com «tüta i creaoor, constitueix la politica d
Moms & Co, 1» a la vegada, el seu encert com Ha rao del seu tut
eorntrcial,

"i nave triti to produce goods which snould ot so far as
their mere substancts art concerted, and have on that
account the primary beauty in them which belongs to naturally
treated natural substances, have tried for instance to make
woollen substances as woollen as possible, cotton as cotton as
possible, and so on. have used only the dyes which art natural arid
simple, because they produce beauty almost without the
tnttrvtfitton of art, all this oultt apart from the dtslgn in tht
stuffs of wnat not"(Si01
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