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(31?) V«rt«pMtaMM 7f*LtSsrArtso(L>f9( 1 862 )CWXXII. paps 235 -?69,
f OfO^tmmaFt. ambdues publictdK entre els 4r^¿ ¿)̂ tf ¿»»» r̂eproduïdes «
MM(J936)l,pèíS 2491S5.126015S respectivament

(318) Segons dtscriu Palou», te flouts dB dMMrpd^Dto^

reservats per un mortint Palou», tontos novísimas Oi ríes r oficias, trad
Barata» 1 M I , wl il , peg 1 3 Veure també O, Wallls History of Cat to Prinünç

D£SlON,voll!l,n«13.peç$ 5-9

(319) 'Ai tMs time ( 1 799- 1 MO) thre was a!» a taste for a rww sty le of print
improved technique« far the printing of öischarges ma* possible for a first tine
elaoorate patterns (»pending crític white ows on oar k grounds- Peter Floud ( ! 96 1 ;
l, pap tSiss

C 320) 'Tr* most stpffietM singte factor in tms transformation «ss undouotely the discover ,
of ametfxxJ^eripH^ngtr^gDfor trçicaiprintinç-esopposifltoo^inQ- üytheu»

í. , L» 'ine and r« or p i mer>f Petw HOUÖ < i yt i / ¡ pac d

Í32D P Ftoußl f 96 U dg «8 Entrt l?99i
suffered no deci ir* in this par tou

(322) La mecan.trac'o de la ?«iianos aonseguir« f ins ei td?Oapr<MMMilwwitaifisdil
orooés pnaral di la iwflystr ülttac^ di rof »ci di 1 ederiista Your e Paul

ejs 06

( 323 } Seguit la descr ioc >ó Otri r ecem wista de'- llfbr^ «= ! A Pr ntll
ßrmtny ( 1650). londrts, Ipriguoiil Jtt/*<liAL (f DiStON, vol III , nun» 13, Març
(I8SO),OÉ522

(324i PataaKtr« KM! j vol n. pip 5- »O

f 325 1 Iht f if st avis used wert a mtxturt of r tif icul and naliral ö^ufls stt &y sua» "
Parry ( 1903) paf 41 Pip 44 1 ss, dtscripcwcotorsi tints usats ptr Morns
Segons Par ry , Ttorr ts's ftttituti to all te« t He tecnnigues i« up-to-iWc and labour
stving m could Be manapd without sacr if >ce of f mtsfí and apper ance He used modern
chamicéis mixed wttn alum in mordants ( OVe- sett ing agents) whicf« proved not o >),
qu»c*er to use Mit more eft ic»ent , altnougf» the process involved in nttural dysing and
the preoar atwi and finishing of the printed tixttlts often including a number of
sotptnp, «tjhtng end drying of the cloth could ntvtr oe cur tailed without sane loss oí
brightness or fastness of the <Ves themselves"

(326) Carla a Wardle 3/8/1875, re!vm( 1984) pig 263, veure també lecartadel
26/7/1076. peg 30?

( 327) JixHlfFatrKs ( 1884). CW «II pag 290

(328) 'rlwrisardWariflesyertiiuuBsswttth^e-fl
kr mess, a dye Mor r is cal led the ring'
of tne dye was brought for Morris fro» Athens by AotoMCtronio" Prry(l9S3)pag
44 Kelvin ( 1 984) pag 303n , i veure també to nttfa 244

(329) TivDluevmr«toDecx)nt)nuaU/lnus«fxc)t)talningalUir>dsoísuoshades William
Tutte Fa&m ( 1884), CW 30(11 pao, 290

(330) P F1oudM96l)pag 21
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(331) P«rrvil9o3)pà844 ^fgrt{»nt» la notó (242)»; capítol antar w

(332)

Viure tes certes »1 3/8/1875, 8/9/1875 110/9/1875, Kelvin ( 1964) pògs 263.
264, 1 269 respectivament

(333) 'learning the (jomptearxJt^ercíenttecnriquestf
nw8^8pradK»lwrcwbu1eror(wtKr9dtsa>^rvof8l05íworW" Paul
Thompson (1%7)p*o 112

R»T^lhtGr«B(andi«lrOueenVttor»a,tillat)out20y«rsagr.' Tia Immr Arts®
/«t(!M2)CWWII.pÉ&2SS •asotóesPlirv, wf«sp«Écsof tNnasoeingoldin
his ti«** ¿sfkwwmmart. #»& fr*fsfss*s( 1886; H« 1936)i sag 26 1

( 335 ) fatili faries ( 1 814), CW ttll peg 2« I

< 336) Hmry Cote i R«harU tapa* í 1049) JOURHN. OF MSIQN, vol I. mm \ Març, pag S

(337) "The dominat irç colour scf*.rt€oí dark Mué contrastid »itr, scarM rtd m
patterns íirst appear« m H59( jane wart-.nueCtoijS8tMscolou^$c**me
tfwjgfwui hw crtr tv î «rtir» tftrt wrt no rtrtr ̂ wi« titfcsr en thi dyes or

Parry ( 19Í3) pÉ| 38

( 338) JOURNAL OF C€$IQN, Voll . núm , 1 , ntrç 1 849. Rev*«* of Sterns, Qriwatt ai
dî iny d"i«afifÄs di cote ( Cttwtzs ) , w S

(339) "Dark Dl uè cori trastad with scar tetrao ir, n«- r tspetter ns f ir st appear ad in 1 859 (Red
Meu») wtan tt» only usatola fabrics noms found wtri ïyrkiy rto cottons and o*->
blu« ser ge Parry ( 1983) pao 36

(340)
btao/otf« faor ics anC MoroMry yr m avai latle fron London sfops after his first
attempt, but went otrtct to YorksMra manufacturers for theraaoV mm anflö^d
wovw9erg^h«r«(íio9entow<rMreearh/embfOH)ri«5upon The« pr OVKW no
on^ lirtrtaifig ttxti. sartíwai^Uícr h is hanging iKrtthtlrcotour s, because of '.r

dye of tnfwttiiy ̂ ry«i tows mfl HUP» *» to Pecóme ftorr » s ftwir ite and it was Dv
setecting heavy dark woolten »ebnes f«r Ms ear ly embroVísr to thet he first developed
his taste f(rtr« dar k backgrounds 4nicnw^e to beooma his tradamar r Parry
(1983) peg IS

(341) 'In 1 865-66 OwrgiWardle was peid by nor ns& Co to eneiy« the method usefl in tr*
MflcvtJ OBCoration of screjm 2nd rut s tn Nortofc «id StifWktfujrt*» Wrote
portad oM tt» «act colour cwnbinetions and tt» technique ef AEWHwg in san» cases
re.T>ovuigracent layers of pemt to examine tf» original Hesentalargenomber oí
drawings [En ies primeres Oecoraoons fete per MnF&CoJ tanbè an poster tors
retlttztdn ear ftrrtt & Co ,J V» stetti designs used oy f%*r is, ttw rranpwrrtof
monograms and alter natery ootourad (MRS. ml »van thttt» grain la»« and rau
flowers, are very ckw to Wardte's drawing" Pay! Thompson ( 1 967 ) pag 79

(342) Jbw ////7^ir/
)y//r/7/te^7/.y( 1881 )CW XXII, Pag 186
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(343) -S(ÄmQjf» latra) oltana of wdsfrOT
), «MC 1936)1. pfc 25?

(344) /»M|7/^Aíí/<»7/(IM2)CWXXII,p^ 103-104
1881 )CW X»l, 186

(345) MM (l 936)1, pag 37

(346) LtthaM»902)pe| 12

( 34? ) "A sympathy for tectwrtque ts shewn m all Mor r »s s designs. and this above til
JatiirsstnQlashtffl outran MW
manufacturer was interest«, irrespective of purpose or nmstwd r odüd" Parry
(1983) PE| 48

(34Í) AlfB»e(!957)pflQ 122

(349
ftvt tr* pr wtfng wouW be • sir tous btow to it , espacial V is tut summer our t tianoi
snow« a toser, mat account of C I 023 Tosumuptnewrcterr»att«r -tmniv/iover
the (rtnting saem^ io De the lack of constant artistic superviswn on tin spot" Carta a

1 7- 30/ 1 1 / 1 8?6 , Ktlvtn f 1 984) pag 334

(350) W Morris. ffrtrtvisH a M OAftlON, 19/11/1892, Put pr I P iMwpsoní I9S5)
m i o t

5.4.2. lis estampats de Morris ¿Co

($5»J PfUr Ftaiflt 1954)1.
Ttor r ts pUlrns myst t* anioy«, not as a «ürt »r«r»rs flí tt» » tsirrt, §yi (or
tfwr intrice qjaliti« as expressions of lotti tilt UKply-youndBd 'jrxjr stano a; mi

paç 13U

(352) JbM»M«»^ îflryr-Awp^(i88t),aMXJ(ii,DÉ| 199
és encara mes em f at ic "Now, or or imposes on us certain limitations «nKfi

H» ítowtrk.artíit is6signofrortif«)fnpttinc«ir>eUhír ascfwolor t
to refuse to accept these 1 imitations, or tvin not to accept Mm }oyfu1ly and tur r. u (er,
to special account, Mich « If i pott should complain of htving to »riu w a wtiurt and
rhyme ' fmmgtfittmti/lt( 1880) CW wi! pac 106

(353) /W*y/>VA(s/<»7Ml8«0)<^ttli,paos 106-110

(354) PaulThomp»n( 1%7)peg 103 Tkrns held the tíiarartenst K VKiori«r view that

pr intid textiles to tapestry ):Numr (»s cites Ä owírancies i artici OB nor r is de
totes ir. seves èpoques, «^»«naouesta tesi Veure especialment, Sane HM t s &
P*terri-ues>çn>nç( !881 ), ThfLtsstrArtsoiLiif ( 1882), J+tikFttrtcs
( 1 884), i també Varíele f«if/te publicat entre ais ArlsÁ u-rfsfss*y. ( 1 889)
La iMrcacw tft Thompson serveix oes per justificar UlaDore- cw amb que Mor n s
plantí'-'o gis saia estampats, aoTtuc els qua tenien un carácter tan humil corrí ais deis

pintats
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(355)

(357)
matrw' !mpo9»onustr»nK«ssitv'or dfjngspcwllvthougntfuhnourdBígns" 7/v
LOST Arts of Lift í 1 W2). CW XXII . pig 260

(358) •Alttajgr.rwful^undrstooúttwkirtíofp*^
KMT acxapted Out patterns «trt &y ttür nature mectwtcal r On* the simplest
ww«oftinthet>«srP*jlTtompwM%7){>ào 103 Per »escertcterfttiques*
¡ornament m §1 prMwr parto» vttíarü, viure 1 »artel 62 fundació A la Hrma"

(359)
conslructaúoridgBfnetrical t«)S, it is ciaer that 1 1 cannot t» construct« otherwise,

canno'saytr^t i tr.mk tr.>saiw9^rwoessary it m«y be so wher. «
pattern 15 o^a vr,sm«:] and maerítti attrae1 but 'iMíeattantior iut it ts
tf» rtvfjr» oí tì»it*A^ m tarp tn0 inpr tvtt pt̂ r« , ano te m/ mm, til AI «»it

H tet tasi largs Some * ttn f mesi ano D^aasantest ̂  tr«e um titi r
i structure clear ly enough , anö if the tin« of tuen» grov ftranpiy
! tntnk «HyrtiKiiMlv Wpd by thtir

cooceaieú"
K»

(fe»trudufegeon>«ir)caaäBQu8tsper alacorstr jcciod Ätampets

{ 360 ) SoOrfe la irr.oor tancia flii rtl̂ y i tls pf oaeßtments par oMnir - to, vtur t
1MDCW XXii,Pt| 166 1 lS7i

103-105

fitfir
Ml) stww I^jftt upor, öUari , ar «ri uoor, a liftt (round, or «H W vC«li pHürn,

MMlir , shook! It outlined tty a Itae of lint if a^ur «Meto Wtmr*tsto
rt fro« its ground. *hiä» w «K necessar i V «Uhr ligMr «r flrttr «un ttn

figure , 00 also oreverts M cakxr from Deing mr̂ ar mornous r harfl ( ) the r ir st of
thai Mtte* of rtlut » usad öy ttim irt» art öî ly ing aöoui form , tf» second
by Uose wnose minds re most ie( un ookwr"
( 165 OCWXXli . Pao I66i 187

1 362) veure el capítol anterior. 6 4 l
corcretamant lar>ota(344)

(363) rlorpurgoTaQ)iatwe( I960.trad ' ,pag 468 L escrit »Looses

(364) "in this wares whK^ are strelched out Oat on the wall. ar^Nr^ no special beauty of
wecuinjnal>outtriem,Wbinayfir«our«lv«sdrtv«rtodDmorethanwe otherwise
snouldirimaskingtheconstructtonofour pattros( MheaüsenceoJ limitation^ «sto

of cokwrs. and Me general «at if tt» wmrftrtirt , Is ipt to li»̂  m into tht
twist ing oí natural for ms;ntolinesthet may P«sfrr or riarr»ental to vwtó

this twnptatton will almost or tamJy result tn our (HsigninQ a mere oMttude
I90ii9i
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(365) «orris explicare en termes estat ics aqi r̂ aptídidBooracióinoonsidrar Its
característiques plàstiques i artístiques del moviment Pre-Rafailista i els seus
dtvrjosnprwmtants AnWrasonthttolkctiviofPictjrtsorEnglísh
Prt-ßvtmn* School ( Itfl ) MW 1936) peg 296 1 ».

(366)

faci I tt te to De mrt menatoi Up to a oar tain point you must t» the ro«ster of your
metrwI.butyoumustneverbesomucftaBtoturnnsurty.Jotosev VMM«
mastr itsoírastomAeitexpressamienifiQ.andtoservtyoureMneíoeeuN"
/W/vy/^A^^/M!WO)CW XXII. pegs 107-10« Veure tarn» el final del
capítol anterwr i eapeoalment íes notes (346) i (547)

(36?) TI» eran of printing «eWM ) our matenahs so much inore interesting that wf
may twiiip m any or fitness we can get out oí gr»u in* «Ves. wfticfi tor the rest he*

Big 192

Iteration »«ft öe lattatoteli
u 65 h cu* per Alt Be» M 957) pac 60 Veure tarnt» »e <Jef minoci i tua«

capfto) «soacif icwant «Jx« • Oria, 2 3 l

"timttations ate, Wf» as to imitation ano e*>ujt*rance. art impoaad on us 5v ti« ottice
our pattern n« to fulfill' tmmtmtt*itatK\W>ìQtim\vii 10?

'!?. "WftefvtftavttsQDfs* Momas» tr«construdwr ot our pattrrnanougrilu prevent
paocie fro» count ir^ ma repeats of our pattern , «ntte we menagi to Mi their
curiosi', totrn it §yt, tobe eartfyi to cover our ground equalV" So**Hint$or

tue lama tima m eli pattar nswhicf>are «twart to fill thaayaintìnlwt/w»miflC.

or», nor teirt toAso.wr oe twptltes^ that flistre to pon trac1 mg ime after lint
to f ino art 110» the pjnrn is mu, ano i thwk «ut tua tövieus örÄBoaofa
gwütf teat orar , if n M, äs n sfojio Da, Mawttfui , tends towcros this anc anc
prever.t s our failings rest!« over apttttrn" n*>ryt/»fi#tc*m i WO) O mi
pas ¡09 Enser'Mtts'etK.esinneojabteunaoorwaiwentreelconoapteÄmtste^'

par rtor r is an ais estampats t ai gust pra-nfatiisia par tot el que sigut
mister w t estrany, que« pot rasuir perfectament an restaticele! "romance'
owensampr Mor ns allargai tote la save VKÄ Le lOBeoompor tartassar tement ur*
ínter pretaciú mataflsKi segons to qual al mister i resulta m tos nas qua l'r t 'itself
MM espires the expression of the mystical sense, Via stripping anew of the prosaic
*tt> of fact ti« r>Kfcs fra» unet tent iva eyes ma pntomfl mystery that sur rounds all

Untre ( t%2) pai 102

m ister i w ao^^ uri estampat le) que és ciractar tst le tf un poema. En
termas fritte i oposant- to a to toia m vafueiat , al concepte d» misteri oil w« pr

com Ar nhbim i í altres seguidors de la tor * fe Gestalt Veure especialment di Rudolf
Vnhe-m ,

(377) Jaw //,^ów^/¿r/7-/teV7//y( 188) ).CW XXII .peg 191 1192

( 373 ) from almost twenty years ( 1 055- 1 873 ) naturalistic oapar s ramatnad out of favour
f̂ irtng tht imole of this period ü» only variation allowed to this r igid ausler ity wts

that heavy . masoiline. almost heraldic versions in goto, redi ano purples, often ori
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. aom l̂itm oí sMígroufXli Imitating w«trid5nkw«rtolte*»fd
,* Pür riwíC lfW)m 42 Aquista t«i he estat posterior men»

recull* pr Nul Thomwon ( 191?) i Llnd5 Parry ( I9W).

(374) VeurePetr Fkwo 1 1954)1 1 2jespec»alment( I960)i(l%l)

(375)
I6SO to I6^J convinced me ( ) that a reel revolution in <hsign ñau

8)rtaiVo(x«rr«dbeforer1orrisfoundBdh1sílrm1n1ft6l ( ) When Mor r í5 started
designing. » Ir fra» continuing and rtinforcing «ws revolutionary movement,*
Ktuith/r*í«iplfiittt,a«t§seiiiartinl,tir̂
(19S4) i.pag S64

( 376 ) Sobre la unitat tfvttl tn ti disseny Él Morns -from his tarlür till his froth*, Mar

Peter Fioud ( !9S4j 1 1 li pags St>4 i 6!S respect warr.dnt FtuMinr 1 1960) p«j 35
rtprin tatet de Ftaift %if»»uvtor ( 1971 ). Mrrtssr ü «r ni ifw^fcrm
or»gir«l.reijndi!smilkrs^v^py9aorsÄl«OOC8 El
"nor r ts was po) UJcaily a ratncai , M his approatf' lo (teign ««s of nacess'ty
convTvat-v*- [pag 82] Man^iE'ief l976)nofluDteenquehficr aqu«i
cnnservadunsme Ä regresso an «,nj« linguistic [pac

Ato« fing i 1 1 $93) Nö» otarvirjt a sit as f«nilit«Ä tntt̂  te conehjswns
»en«!» par Riagi an ai sau istmi di i »voluoo histórica dB rarnanant 1 1 otwa ae
Morns, fonamentalment la irnpr/ tanc »a estructural di dos motius dscoratius basics, el

'la full« tf acer'

378) Ntif f te«J( 19S9) ß#m?nlgrrt$ fatarmi ( 1%0)
»tt/um norm La pr HMHÄ w aparen an i ar t»cie de

'3791
er l amL it «is estampéis i pr L indi Parry ( 1 963* enei »Is teu us Amb algunes
•mectott. te«i|ar la f autors fan refer encía a F louden comentar els estam pats ot
rtarrts( Nul Thompson, i%7pags !23-l2S,Pevsntr ( i%6)fn!exposicK)
ague mo las dad» aportad» par F Uwd tncWnt las matisacions estat i«r tes par Pay)
Thompson t Parry

(310) Malgrat gue I« primer a data donada per les primeres proves gueMorr is raalttìamt»
inöianes siguí el 1 873. Parry ( 1983), pag 36. dateel primer mode! tíisaen-/* el
1666 Term^eu.aüVx per a Par-y. el per xtt esiliisi ic compres entre el 1 666 1 ei
1 873 fa referència únicament ah papars pintats

(360 Par ry ( 1 983) pegs 44-4^ >t>5ul Thompson (1967) peg 126

(382) Fkwd(i9S9jpag 15

(383) JOUPm Of D€ SIGN, vol I, n« 4, Juny 1849 .peg 106. Ar trcHi sobre el motiu
decorat iu del salze The Wtltow Patter n-

(384) RwgK 18^3) traí 1980, pea 101

C8S) Ä /̂̂ öd//̂ lr»-A»^»^188l)OoldJnp8B 16

( 386) Sofw Hints on Patterr-Otsignin^ \ 88 1 ) GoWan p6j 1 5.



(36?) //¥^Wo^^/>íMr/7-^-ir*v(l87^>CWxxii.pag 122

(368) Ftoud( i960) pàg 43, ttlíltsc^togXsaPrrv v ,983) pigs 1^7-162

(390) Nrry( 1963) pip 4S-47

(391)
sistemes ai íisaerry f estampats ¥fcrt /*M|f ü» ¿tefof/? ( i 660) CW SOtll pèp
103- 1(̂  ,t $m*f4mtsvt Pnnrft-Otsynm^ 168l)WJail pip I86-187

(392) Une primera p0-K)ditrac«)icwwty i arri$tx;Al5p8pr5«riorr »s apareix a
vil to» ( I8f ?) «¡t tai ncullMi pr to ftrMttn tls nuï ceta lags ami» postar wr itat a
la mort de Mor MS

(393)
paper s pintats (fcnorrts, els del Sen '568 (pàç 45)

(394) "AnweooT6isiente*plaf^tionwoul<3Detr«twhreKinir»6Brlir vtarsflorrisi
geniu« as a pa*tm- designer cou W bt concentrated aïmost wclustveiy on (its
«ml ipiptrs ,in his tattr v«ars tits mrqm **r% mr* «ustwsed with w» w»n
concentrate fnevtttbly on tros* other mu» (t Ç print«) tatito 1973, silk -
wtevng i?7t- 0/eing l(?77.tapestrv-w«^inQ 1 8 78 ̂ wn^ he took uconeovone
( Mc'uetotr* caL»o»trwcí«ngeirorT>(idturaiis»Tit£iiormaiisína»ter !8?t isio
te fowd in Morns s incnoslng preoccupation witr the technical profc lerci of wec.'inc'
fteißU960)pEp 43 i44 .víuretamoeF^ouG' '959)pag ISi HfMktnmt 1967)
PÜ49

&ft^
in tf* 5outri Kinstr̂ n rHaftim , wfucf- wer e predcr, incntly late- Got MI ani

«r^he^is«ar^sit>S8rtvf!v*iswnritcrma'wTnme<ricei patter rts' F Kwö
on 44 KI959; pao IS

(396) /<cVj»///w//-Mry«rM^2jMnM93fe)i,pao 214 Citatptriamaioria
d äst JOKÖOS «I nor r ti öissanyaöor

(397) 'EimuseyísiatoOBStírAaDaír utUtzadDpafaOricantaspararr^orartlbuen^^
di ms productos Algunos to Mel»», paro pr si »to Me ne porta destar pra cr«r
un rrtjevt) estito Habrr«^asto «sei marito inmortal dB w.lltarr. Morris

216

(398) ParrV(l983)paQ 43

(399) ^n !8^7,M<rrisr«3ear8riarcwtPers»8rc8rpetnhe<i8irVtrKewmeonrnv
öac* i n«f»id»8tW8ucftwondrsoouldbedDneinc8rpats" Carta ds Mor nscitaoe
par Paul Thompson ( 1967) paç 1 17

(400) Awv/xJoíw/W^/í-AíírwvdWHCWXXll.pao 200

(401; AlfB*eM957)oag 47

(402)
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(403) Veur*i*Deregref*f»neHfclcepitol23 j VexposicwdHeSI 'orisemlitan fet
ues i

í 4041 P«:lTfwnp50n(l%7)pàQ 7<)

(4C5)

imposing peítrns m <rdr to »urnisntf» lar QÍ roms »ing boi M or adaptad »or

(4061 norrtsestat«tan^(K<)íinv«ntar formasflíooralivas
que, si encontre rrKtt tos que convin»«sen a sus 0ropo:no5, per ramolos que fuerana
«spaciovantMfnpo.haciausoftelk»' Ptvsi»r ( 1936)piQ 46 Naykr , an la seve

n«r arnostra la seva incapacitat pr a
cmprenore I art i tlf m«todB5 * íssany li Morns "it IMI Morns interpretat 'or anc

' »Arto- (I t04), pip 02-8?

(40?) Ftoyoi!959ipH 15

( 40S i rtoiB ( ! 9S9I tag i ? i "frontis" -Ti» only ptakattto «r« Ir «its «v Ä t̂apmm
isV« rtfUmth eintirv Paliar, cut y«l/ei aoxirad Dy M r aniington niM« m
108
M ffwt par ' »alar >v m caret u! ty arrangî  thè ftowtrs **& grò* out on tHür SKJB
of V« Éapnsl sttrn io IM ««fr rapttttton form i xit̂ xíar ^ hertanW mu vtrttctì

iute to fwt onarnlity to «tut *«itö Mhrvw í§ t *w rtittin typt cf

l W t , cot! l mm dt to trcri Hipa «Herr is

( 4 toi Per imawiw » l Äri«aü» ̂ rtee» aíissenyaocr íestampats wnrf Parry
(i %3) pip 54- 5?

(411)

(412) P«iwfloud(iVS4)paQ S64iPauiThor»p«nU%7^Dag 123

(4H) Sobre el fTK^iu del sal» eri tls estampats, veure la <te«ripctò<ííls seus ̂ antatg^
((xmalsWenamntanturmoftlaparagutalmaroetvene! 1849. JOUPN L̂ Of
DÍSJON.iacctó-R^íawoíPattrns .vo)i,f4jffi 4, Ju%1849.pl» 106 Rispettai
te trate* de to tacntce di dwcerga di I'M« api«* e) tintat dit negre, veure larticte
apar agut a to mato»« ravista vol II. nuw 9.Nov«roDra lM9.p •• 12?

(415)
valorant - to posiUvaínant Las reiararoas més explicites es troten a a Art A tim/tv <*

(416) l6WtemKasoore)xnanwne)disservdOT8t»upr^^
Peíormadors esta explKadsen el capítol 2 3,2 tu^m versus Colf"



(41?) Cl

IMO
tal 4rt PIA 4i vull il Harrte OPIATS UNI HA nit tuggvants tH ̂ Äart IHbrv
<HRusàift.«pict»imintticipltoì-OnthiN(iuriorQtAftic-di

reeporte MI al valor * IM Mm «Ml l politiquea * Ru*tn gut 1 1» ouramirt

conferencies »bre dwnnv Reapet1ed^que*iOÄ$»riomscwx»aonoeHllitres
fr Rusk m poster tors a i060nomnemcrapfomsuf>cHnt$OD«praftrrey-hci
tnitfvtjiii« Dasdi labiograftatfEP
que Morns dBConeixia «iMBtslhOrts
prim«r8y«gada n«yl^rlsaflrma(Wíl3fcpr«aúr)ir8va/«a^-ír/"Mr (185?)
Ooc*rtHt*pi»cequt Morns tan»« Hmtanc«tìirtaditr í!«?J»if¿*f{t«§0)8lt

Press £nguöl»voi cas, roexistímar uaflRsuticiartscon per satw si
7htT*e Pitos

i 418) R4fiatfl rr*5**¡Lyr,z>:,Hrcr.«ac!*rei 1849) IV, S 3

(4i9> ftÄin. ArJÜNV«yi*»'V(l85l-S3), Volli. p^i, 09 i» 1<rcäiite",wittö ü
Kern's m«^ 1976) p«g 274
*' S 5 «l wuttti capítol feus* m compara els omamams ft fltvr sos asti is Mstor tes que

te combinació dl f ulte tfacant amD ei pampo!

(420) D«* el mom«rto que urw o« «frecuente er la r̂ uralcro podamos oncĵ
tol to v considerar OMO m« Mia te «és frecuente, en trovando, claro esta.

, porf« te cosas escondidas an tas CMrnas a> to f wrt o t« el
»i eyarpo anwwl , no trtn *vio*ntem«me destinadas por ti emir a lê nr

lamtmunaditutl M tiornOrr Rusfctn Tr*$*w Lamps of *rcfiitKtu'e( 1149) if, S
3, tra* d 956) pig 143

1 42 1 ) William ñorrts Sm «mts or Patir n-teyn"V ( ' W I ), CW ìKll . PÒQ 200

( 422) wilttam Morns ~v» moral auai'ties of t pattern «metí art fmalN raduciDle to t«o
flfdr and iwanin& WI*^»A ora» , yeur neri canno« even «M, *l«»yt wauwng, i»
»«re Dettar rd io e« wt ñütH^mf^eí/t l lWO)Cwxxn.pag lOé

rías veteunrüD8|ogrobroque narre une Vistor la o racuerds un

( 1949) Vi. S 7. trafl ( 1 956) paç 242 UmoMM AU 6MdB5tac8 la simi lituo
conceptual wistent entre Rusfcm i Hrrts rispíete dl '< noctt de slgnlftesciè aplicaúòí
teertsdwrattvas

' 423) "MI beeuitful works of ari MISI ««ir mt«nixjnel'y imitaic or accidsniö! V rmambte
naturai forms /̂ 5»nBflrMr«r( 1851-53J v0i ii.perti.cap S,S 14 A f^
2t¥tnLM(tsofArcfntKiurt( 1949 j, Rusfc in añora s'Unti mostrai mas twatiu fins
•I prt gue nomajs li retano tf un obra f rt amo a naturalesa constituía ti ftctor
flBWwpr elejevebeltee 'Mopratartt)30s4anKQuatoaBordBnac»ondBl«iir«este
diractamante wpr Mi por te naturaleza, sino gue ode te Itans Wte » adoptación

» dOe buscar Ms estrechamente y w ta cw ̂ s clar«», y que ÜÉS &!M * cwt
pgrto,muvmferKr.alnoworanoavan2raenl8tnv'anc»Ondel«t»l
directamente las formas na^ r̂ate l IV, S 2. iraú (1956) pa« 140]
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(424) duttili /^/H«^^ÄW*r( 1553)547. J»norn$ia( 1981 )pèft 124, in a) S
67Ru3ktntìncr»ufixl»lcrÉctr(lil9óllx (x«r>»cwork ( )1$ naturellst This

iák« MBfc ÉflMfe dMWÉHMIMMUBI ÍÉfe^et jgf ÉÉM*̂ fefefe MMIM^̂ MlftÉflMHI dM ĤM ÉÉMK ¿M^̂ ^U^ j^tlly Un M* enfvRB wtom WWm plwwiW|PHr ine Vn90 W

( 425) W«Ma» ttorr ls n* incitate! of It ( 1 880) CW XXII , peg. 11 1

(426) "
* horrts HtstayofV*?>9nirn-[)KV»fv(\ 87f). CW XXI!, pag 209

(427) llartaailaointufai )»orooontyprocuTdripr«tniar
clar «» come purtB»rp08tbte(
fi u* m /-Ar,5*»w>¿«^í(lft49)Lafftpara(Jil«v«rHat.S4. 'S»«» tnefunctwof
tht naturalists tt to r^rwM « «r m « may be, the ««Mi of NMun ( » ) it is

[ the/) art l̂ t« to r r from shortness of si^t( ) jatingoniytr»
or tn»(»mtsofthamwhKi)Oaar »aasionthaiMltar inhanc» i

of ttufR raou<r»ng Vil hiçhast pcmtrs of pantlrttron , sy»»pfl(lhv and MNpnttwn*
ft us» in ïhtHt(<jriQfOoth>c ( í 853 ) S 62

'lovfeo»r«taröiot)acts«or (hair ansare. arc tr»t4tiy t to raprasant triem trän» iv
unconstrainaú Dy artificial law^- Pr tedrfmteM riätnumtf naturalism* arasti;.

(429) Rî tn ^^^^A^*M ¡653)S42¡43, (l94:).tiaQS 40-41

(4301 W<]iiamMom5 History ottftfP* tor n-£*s>p>fV{ »S79). CWWII.plf 209

(431) R^m /^V ^y/b( 1859)1 vauf e també cap 2 3 2

(432) W norris SWiintsanPftir.!^!?)^ IMDCWXXli.pig igt

C433) W Morns SoKHHtionPHHrn-UKVDatf lMDCWi«H,pi|

(434) "it is e principle m arti ) Diirigoaaid or uncontrovr tibia laws ot nature
ooiacts shouW nav« variaty » t ha mannr oí War r al taf fre» tf* ground thai tfurt
snouWt*earoWMnarcí>arvonig^ u(w ) lactt
manuíacture h« t moot of ornamantatwn mors pacylier )y appropriate to it»)i.wMcti

or narrai. (ir5toy the aaladwn of the most yaoeful terms, the few from arrwn t̂ if*
iwny . «un öy «w «î W «atw sí «» pirtt . tt» turns M» pnrtl w tria infli* töuai,
Oun If far • fìat urtai, fcy • «TAU «MUM of gwnatr ieri raduction to one syrfi»,

fullest impression oí it ifcotour «toba an» this ai« must de sin»phf »es the
minor shades Ml out. tha top masses rtMrnt " JWim. OF DtSWN.vrt iv.ni«
20,0ct 1850. pe^ 41 Veu^tambérart»cle«»K»(amostrarlesv«-itabíes regte
(Wragii^alÄssanvtfaslampatsapflrtgutalvoll.num 2, AÙT1M849.PÒQ 57,,
voliv.num 17. Sfibra Al 850, ar t Kte (te R >char d Redgrave "Canons of Teote
carpets, papar -hangings and Glass, del mateix autor , veure la ser »d'àrtic Jes »' , ¿
botanica per dtterm inar les Dels dal creixement orgànic api tcades t rornamentKta,
apareguts e par tir (%1 -vol I i '.num 1 6. Juny 1850. pag 98, també anal num
rartKla dadwat a r'lndwn Principi« of Ornament" Sobre el concepte de
cotvenckinalitzado 1 de natura utilità« pals Reformadors an difintr to l̂ tls del

.voura A(fft§e(l9S?)plp 52-55



(435) W Morris ñ*wt**sf*/t( mWCWfÄii.Ut l», t

(436) Ruttili
0853)8631» ti 00 232

(43?)
to tnerfprwantationof facts QoodcwouriflQ QMS not

i V ccr^ the w»ap<*arvtmng but itself it consists in or tain proper t ions
art ar r angwwts (jf r^ of J Vrt. but not^menw to arM^()6uttt» good
CQtounnQ does not coretst m that imitation, but in tfw abstract qualities end relations
flf fw M prpii. Now the nfttot rt is an axact untson oí tha abstract vite mm tt»
tmitat iv« po*«r of forms and colors" Rusk m /^Ww^^AJWrt 1853), Jan

124

(431) LaöifarerciaentrtlacnnvtnciofwntzBciOÄlatormairestilttTriow^
par 1 1 aún tracio 9«, a traves ft van ai yek» , mostraran tots els vtistts moor mstes
m«s/incul«i58!esi'!-coup-oefi«f Veure en diver» estr Us o>var oc vekíf,
luiilwmineaiilri la tensw dt la im w organza Elciracterorganicotles iwni
estr ucturols OWensat pr Rus» in es el gue per mefa a flawlr HH constderar AMI w
con un priiKieüor dl i expressionisme* principe o» «0 m Oombr KÌ> ( 1979)

439) RAW rutímfiütisi l^9)LiCturtli,S61 i62, mr*f X¥i . pacs S<B- 30?,

( 440 1 XonnrMt« to a polKv of dtsigning outsKfc comm »sions . Mor r is mm confronted with the
prockam ̂  hm to üt»sf¥ ttn wrw »tttoit aiea«ii«ii te »te wrst asoacts HI fw
thechoKeof followingor iaading, being Moms, having Ms superb gift as a designer.
ht tfMa tttaafl ana «dlaarî  Watt mson(l9e?) pap 49- SO P&JÌ Thor>Dsot<
( i%7; peg 89. defendía maUuoKjBe He sets r:is own stanar (fe and did not
rtafiî  to tr*e winds of '

(441) P Floud! 19^4)1. pac 564 in. peg S64. Paul Thompson (l%7),pags
Per a Thompson un Ms principats r tifa» dt! neu naturalisme es Godwin, paro timbe
nom DT o W Crane l Sadding. mentre gue f loud jntcamem cita CX esser t ftruot Taltirt

49

dlfflculf veure IMI NeyXr ( 1971 )

(442) "ittstruetr^mfawaaasMorrßmitatethewtremeraalisticnaiuraliyriofihe
typical m«}- veta tanteign but () ma way. tt^isan open retroyessw towards
Victorian natirtJnm and away fro» thegaometnc conventionalism sf ̂ a rttorwrs"
Pair F loud ( 1954) i i u. Up, 564 ! 6 15 respectivament Faulktar ( 1980) MQ 35,
reprèn la tesi de F touc

(443)



-
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5.43. El mobiliari «t la finn*, la cadira Harris

(444) Mor malnwt traduí ixo el trnw'pattr ris" flBnèr«ptltf«síaiTipals«»oípt« en ci casos
molt especials en to tècnica í elaboració fun Ante ornamental , em fe ti cai dels
mit», contrade!« §1 concepte tf estampat , )a » per si arftat f« MUM ttemc
malgrat guean ti Uenguetgioorrení s utilitzi pr aposte tua Hit Per une definició de i

12

(445)
«njer « tf «ATS ite ccnsidren con tls dissenys rttitie»iie«i i tEeweinfi retuts dt

mert.veureenaqu«tsw>tit,noud(i95:.!954.
Thompson ( l%7). Watfctnson ( 1967), Prrv ( I9S3», Maocert̂  ( 1962)

(446) t'esertt
part «rt trt , is t! tot í una entrevista IM wr .« "%^ Cofnmtssion «n
instruction' e! i?diHrcdilM2tnQyl$'NiQutrtaaWillMnrl8rrlsflsiuMrir
sooft u« «r » dt ««st «w rtltewnüB «16 to pii«» di ömmv*»" , to siti«»
ft to inüustrutn0te, ti papar que fnvitdi jypr ti uovern 1 1 organització *

tècnic «T«( 1956)1,

, 447) i iseD. uri í 1936) l. PÉQ 20S

<44éi Parrai l«8?»wg I3i

Í449J Ç»*9/ rrtvffa m Seti» Ktmtyi»1 l8A2).cilatpr °arry(l963)paj 130

(450) *tt»s in rtor r i s firi» root in vchl̂ ctgrt tW gtm ì§«| tir» saw« Wd Mftirwa to
hn or^t acti¥ittws WaM anfl «*torr»i tiny wtrt W: a part § tht «ost era**«

in r* ycr.iteciuf e of tr»" time

(450 P Itmom í 1967)

( 4S2 } v«ira ti cario' 532 Caracas astiMws «is p^oOuctes m WfFî  *

(4SI) Elrwnap Susse^Crwir" asta fl*no»rinac w usatìBpr la firma enei caíaiag*
per pr asertareis diñaos rtxA^OBcaoir« v^nojBspr la í ir ma La dBnonir« io
eomplarta »na "Tua Sussex Rusf>- seetau Cr îrs' /UustrotMWcKofVcrr^
nam 3 •Uprcist·.-ao Fur niture\ Londres 1 90S apro«, vM.ftanharn /Harris
C 1984} pat 122
Entre als estudiosos, existeixen carias divergencias respecte dii dtssenyador i el
(fescoorxtr ft) la cedra Sussex proOuKJapr Mor r is & Co Pevsnr ( i960) )
MaBdrtwy ( 1 9t2) únw»ent consideren to ceJh-« Mrr Is. to de f usta negr a» i
etntxjemenel(ímenv8Taytar.Be«(1957)pa9 I

crmtritwoo di nerrís CM • fftssenytftr en to seecie de MbtHri.itaylor
n 97 i)^ronp«n(l%7) i Banhein/Herr»s( 1984) presenten el moki de Browr
itr iDucuen a agut-t dissenyador el dcsoour imant de' ttpus dB caöira oonsttrant- lo
r arteceflent mes o^rec^ Oils rnodíls produïts per le firma, si be tarn be aíirmerieM^
qua Taylor descaòris un nou moni a Sussex del qua) en construí al primer prototip
Sm Uh en canvi considera Rossetti com al dlssenyador di la cadira que els altres autor
ain&yeiKeneßrown
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C4S4» vturttHcapitolsnífrwtsarEKposicKXJil lesi (23 l )iateFi*dacK>Älefirma
( 52 ) Score to ÖKOUW «d «ntrt artistic i Uihtiri qua rtpu 9* dtv«r»$

pe^ 43(44

(4SS) Sot>reía(íiferencwK)»»5to(»lsmoci«jOloeg(i%l)pig60i»
«•r« di mmgÉf mm imam sin ti tipus ~6atoon-&aca Oüir " , conegud* •
Espanya com isetelines. cread» durant el pr to* dil rococó revival di mitjans*
«gtt Per a Thompson, melyatw "the most important featurV drt Rococo Revival dt
f et van sr 'an inconcwus Víctor ian dívetoprnent Thompson( )%7)pao 77

pao 66

(456)
l£lrtWtt( 1IW)1 .Tüeefíitr
or*
pito»" w Cram (i 9) Duu S3

f 45T i u reviJar tua« « Mato browr, com a Oissanyaflor fou OBsenvoiuoaUí t^
pr »l'w» t%ïor f 1 97 1 ) a trwts ft» «s

{ -Sí , AQue"s moofcü 9« fvan raMttts ar» 1 £*CM».CIÌ di l $S9 »' f T i- Raí«) ist« Hoprtr,
, sì 9M rtrtüvw1 tastiti , Syr «t J«s , lor f is i Wabb w»lrt tUrts

Setrt It saMrnrtit Al Otltnci itrifrun Fr ir* Iw i tW « «wflils, ey^ < 1 96 1 WQ'2

Sof» te íscus'oris antrt elf naogMte ptl tractar. aní dl la fuita i tts
52 ;0taaq( 19-^/pag 39

la fusta, fou en gran part a mm tf iastiafce, qui , en ti sau fan« titdrt de
cr n tcava ti t env«r ntisef • It fusta, pr ooatnmant que iMtlit2Men eli francesos

< 4 t « » £ii»8i;no«terndKu!cDrr. potsemDlar apnmeraviste Metonetìo, per exemple,
»imi coronta ¡«oi/er enciaoc se« i sto uè : moc i! tar- a partir d»! tfiferent sisteme oe
vest ti entre ei$ sexes \ et sistema dt te postures perfntses en cada cas Ctoaç

aöiects î e repc« Ov «en, and found no ptee »n tfte flufly r tue suonino,
n%Dpas92

(4C2i P«r relució* lastra Windsor.
88 45

( 463) veure especialment to caurà Urep* del I67S ft QoO»m [Pevsner ( 1%8) pag 334} ,
li attraimi ei raipalltorftortldil l883d^ac*fmjra>[Pevsner < i%8)peo 347]
i lam«ortadicajires«ltesdarlac*intosft.esí)r.ielnent lacarraemD resoatll«r *
travesser sdì la Hi II Hou« 1 . 1 902 1 Pevsmr(1%8) pegs 3^7- 393 i[mery
(I9f3)pap 160 i ss)

Sobre els motHesdiOaVin.veur« el capito! 25 2 -[loissen/esteticista- Mamu- e'
243 daî c* el Revival Reina Anna i roorad§ R icíwro Norman írfww

( 465} So t̂ t'ortpn t w d»l torme "Art furniture" veure Pevsner ( 1966) p*4 321 Ptr a
Pau) Thompson ( i%?) peó 07 el ter me es refreí« a r«Mncifl taste oi the 70s
originat per to incorporaoóff arquitectes i ois^nyttdors dl prestigi al dissorry«
m« tos gractr- • to mecenit2ack) « \<*\c\ tfeoencia ooor rapidi per aqueja época
Mor r is ironitza sobre el concepte d" "Ar t Furniture' er. una ús tes seves conferencies



( tSWÌCWXXili.peg 1S4

(467)

(468' furnHurt«)trwrdMfWr»gfor ilstjButvonitsowndBing • Circular * Praseniacto

wttltap) Harris ^mmr&lfffiti& 1662),CWMXli,pa§ 261

(470) Pau!TfKHtpaanC196?)pa§ ?6<Parry(19t3)pl| 134

(47 ' ) Wi'liam Morns ftnitsstr&'iSiïflMK 1862),CWXXIl.píj 261

(472)
tauP* tonanti) tifort 1870*
pwst, i«n* tut Wae* «A APT M braut wmfct popular"

Wr tipi uto» UM riBir «un »ta fll cnargsd tm t»l«noe of m» Ftr « s
wort " Paul TtwiBvn ( i%7) pagi 23 1 M

( 190S ap» > «M» 2 furnnurt

(4741 'witfi·ilSMÉtiiiiiitli·oiiiWPirtl·̂ rMrtiPtíiiK.f̂ rrs&C^ t«¥i
rip-aiiOÉfl »»• « It» i« ̂ r»s «f Oî iinart «il Qmp Amt pr wg
f^ard to carvflu arwnfiQ-roofr. anuomntng -room chairs

Document out. »cat par to f ir ma an MIMI ili primar cMuBMtmr i di
Cn , Piyl flw»f»if» í 196?) pii 13

ftsttrtfl, and Onnaval·i. Sftratoi and HaöfttiwWi art apn my » hof»rtf»oyr
inter «r s" w Crane M 91l) pay S3

( 4 7t» i //tetr*gr*Hiatí<>/flarrtf¿ tì» ( 1 905 apron ) mim 3 ."UpfolsiaraC Furnitur e 'v*/

(477) Parry (1963) pa§ 155

(478) fvoiuc)OMstorta(kl3iwt8caofasyCHe).-,Gk)8Q(i%i)paö6Siss

(479) Rasparé a la ir ansiair« *̂ te tKrtaca pria mir oúuató di nwlte il« imitació (te

(410) Pau t Thom won (1967) pe; 77

(481) CiMryC 19$3) traft 1964, LtOartoter pap SOlSI.irtuar.pagi 62, 681?:, i
M« van «r taHa.pap (70 i 21 1

(462) William Morris /*¿iB3w/trtty///fr( 1682)CW xxn, pog 261
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5.5. Wtrrts & Ct. Interioristes, ti concepte «t decoració l la

vivente burgesa

(483) Ivw m h;s centime, Morris rtact«dstronQtv80í»fttíincípi«nt?nodr ms« m arfar»
ftsifi Peter rioudhcdimomtrated tw» Merrfs'sttrtfie «trt» teprt teWltflp
to the v»cton«n "pmgr«ss»v«fws" MeaAwGatMttiif̂ ifiiifpafiír întlieviritttts
ofr*uralf<rm,eríti*rev»valartí<ievek)prrwt^^^
mec»w«iabstradw».re î»iuro and processes Harris«« an HEUS
GOHrMfittind, laiy, it w taotnw|iiPir andaiNir far is to sai mat it •«
precisely to Hits aesthetic corar vat ism { rgttr ttan hit oonvant lonai revoluti« *• y
pentii MW) trm hm true radicatisi* i»/' Niar f ylly < t W} paç 93 vaurt ttfiM
Tr«npson( l%?n HitchOOÖ ( 1 9S6 J pag 3 1 7

9f patern has to fulfil" Will m» rtirr is mmt m^tíif/t ( IMO) W XX» .
10? veure tant» «rei cap' $42 te rtfareno« o ' os carr, 9 lifnt i conOìoony*
• if)iKracwQi~pttterW«aoorfi!if&

( HÜ } i ftinmiirártie/li&í 1IS2), amtfKÖHf Xiü

'465) En cHollidotfiíroiwcit* narrisi Co »tolosi>ftFert^nrt»ai t W3.Mrrns co-
manta tls SHA m<ttK A papar vagors te caractr ts'xwas ni r «elMrtls di

$s

frtvf*ir WflArt* * IW3) wattwaon ( <%7)paaji %

por
§19«

nwstii»«pir suMpaeiöBöÄüsiiif * wt%§t»p» siili*

nont̂  Mír»ssnoi»tsstifw!fitfltfiitf vtumimnimiiwou® n
slueV^Q ojwampirar, avtstmg rwwwnif o1 flwrrtw p«

oncr «>p ictaar «aa tf wftat ttav «art l»t" Parrv t i
131

1469,' Ptr »jr^rancuüt Marvsdiriorriss^tfiíolirNKiotlMrMpr
( 1 983 ) der r er cap i tol D'altre indicectons sotre ils projectes l te arte;

1901 ) lAî r vallaren ;

( 490) Socrf i ocra de Normar Sie« v«urtei capito! 2 4 3 "lì Revival Remavano Normar
Su*» » i atctoticiMt* )̂0re la otó Swan Mouse. Pevsner U %«' i
( 1954), entreelsmstor »adorsoonagutsA lar guitaclura victoriana

(491) 5orxelaimportanci«(JeCiou(lsarl«carrer8(ÄWet>t).Par"v< iQ83)paQ 141, pria
»»ipfirtÉneta de Ctoufc « te * Msrris, Tfwnpsor ( i %?) pag 95

(492) Aíguns van sr compráis par Janfyriartsipr rlavremt^^ant- te a les seves (»«$
di LwKlrfs , pr to qua» cosa algum dils nw&tes 0r0i»ls di te ̂ fl Hot« tstan

veureParrv(!983)paQ 132

( 49! ; Almenys «iti ho destarla •( corner, tar í sta di ST UOIO ti i ¿93 "iti ctumney-pwci of
sol »d wfi ite maro te ts t )^the«^ionnorrisempkv«dnianvvearsagDinfìisown
house in Be» leytiaetn-Cnat pr v«l lance ( 59? )p¿c 123 Sobre to Ited House com a

1 967)



(494)

C49S)

76?

pr MTOMM mogut te. si t* m i an t'üi·ierit « capítols «Mer UTS,
eamMuMv » «HI ptitzani i fifteteüstmi ü nwttt <*i tot-M»- Mm» Stpns
Tnompson.atwrtjr <* 1 664 s micw un «lli* trans« w d» *lr«g« »c originari
»in r«tll MM" I met rapwiMHv » to fimt D'aguist, •! Or «n Dining Room

tttrt MI tapem»«, « •!
t

cm ti sen ti fÉlioo vtrtr MM rito * to Ipeei"

U890)nartQnU9??}pÉp 1 92 i 283 r«08Clw*n«nt

U 9SO i pas 30fc S< "̂t t «truntrî o * te ^r^s , ̂ ir« /nr «v v*6i5ïofn
(ieeo)cwxxi«,pÉjs »-f?

( 4% ) "Wtigtfvir .ot li»« m your room tumi fir« o' tr« *a! is , for inev are tr»at »mei
^w fw» a »MW ninismrArtsoft r* ( \ W2 1 CW MCH . paç 262

C 499 1 t "tot eharictir of tf» ne» cam from tnttr essent ia' ictt>
t« «v f"«*1 *&&** ú vmr ig». WÄ and lorr« füfl a O»»wifl a fitwl ttylt
•f» m w« tm rtwr» * oït or i » hnaw * W «««* Ptut Tiwwpw 1 1 % 7 j ?aç
95. suri r«Mma * color « Clouds. ̂ rr>( 1963) MÇ 141 TU» «Mlmss or the
wills ino »ilifp «un rt l̂ td only Dv ti» oohw «W CHÌHr w rf ftoris s für ics
ana

SToDiù.Mmert I6^3.citita(rvallenoti697)pig 1 23

w norrts n*i%v*B*ietn (iMOCwxxit.pig 92

'i'cr.i, our »wusei «ere Dui1! ss t^sfoj id t* *f should «ant sodanti i*
firmfirt ano c» * f̂ pov m ttitf scartirwss" ramsarartt^L f% í IM2)

(SOS) vtu^* i eíplHAWsoOr«eMipysílevty«noí(|L«norrisqu8iif»C8(» improvisades «r.
l argunacturaUBi nu u*nps n+ngu*teioin ( IMO) Cw xxu, p^ 07-93

w norns
n* try trvtosicí n ( iwO)Cw xxii, DÍÇ 94

W Morr's /»//v/^At^^/MlOftOJCWndi.?^ 93

(SOt-) w n<rr:s //VÄ«^ <///*( J6dO)Cw xxü, pao ?e

(SC?) W Marts

) Tune ckXhsaremadBOívarwuskinos of waul -«»§ (»ne ano close »v
thrsrou^artíap^intexture.lostjnallthepurposefor whicf.he '̂r or

mtvyi* arWw rt rmmtf" S«t» fartign í w Iro r̂t ( 1 SS3). ruflitsipir
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. M just beforetherevtval.damía* were seldom used except for paten
ar«tf*rK*^r»umandthevwereeN»tY*$i)kd«M9as Oneof thowweexhiDit iti
muturt rf 51 Ik and wool *• cel) thfincTiesid us« of thwewalirwQir^s arrival,
became if tht cowing §f wilts with Huffs, taputrlis, or whatever would hanf, must
ham preceotd tti MI «f papir tor walls, papar hangings DY t»»ir MM Ming evid»*tlv
i. substitut« Mr wnetmng tatter , M mort oostìy- Boston Forügn Fair iraenyr«

li Watkinson(l%7)paç 5S

(510)
itcatt« to wy mfldrn fcwr f%r .; /w«y üpJiBf«r/K I MO) CW »li , m

( E H )
traflit »onet acproacf«s prmntad by tr» Itctir« nrrti's first mtdnvai fr vour MO
Der ibsen*d by conttmpor try (Jsmands fw owftrt «0 •lAerHJon and tti need to
dBCorattoonvtntwwUvshapid rooms The sucotss of ̂ s work dBoandM not or an
original approecMofurmsMnQ. M on fiissuDrfi senseof guoi'!y anoowai . ptttarn
mo colour" Piyl TNsu»$»(i%?) pag 8Í. v^uretamoépags 95 t ss
Si en el '•« Otis estampatv ti corwvadur isro« di Morris s «tat) »ti» i prttr o> la
coT.oar acio amt 1 oort OB dissartyaoor s nnismorants, in el cas usis mir tors ao* ei«
•n iaeonfrontacie m tercer tomant sor te ti mofe! * vwenaaocmet pe< propi Horns
m tif seus escr its Iti i co s'fta visi al i lar g oil Dipnoi . e« isteuen f attrai Dtmti di
f r laic 1 èfiuc, algunes oontraftoctens or oiunote antrt il Mor r is professione! i ti
Morns pensaoor A! respecte, *eur« e! capítol següent, 6 6 "Le teoria mornsiar*oe'

(Ç12) W norrw ^¿mr^r«^/^ 1682) CW XXII. (MR 261

tSl3) W Morrw WpA*V>flr'/AKl880)CWXXII lpaQ 76

(5H) w ttorrts ̂ Ä»4 ̂ Mr ( 1 8SO) CW XXII . pig 76

(515l A íes seves memories. Teets coment, ¡w Mor ris "oispraisec the houses ne nac
decor r «3 -í» you suppose I like thts kind of houiê  l would like a house Ifke a t 'ç
oarn *f>ere one ate un one or ner . oookefl m anotner corner and m the fourth raottvtd
onesfrMnds Cittì per Unösty ( 1 975) Da§ 509

(516) //V¿**tfK<X¿//*i 860 ).CW
to relació tfofcjectes neoessar is per aquest tipus di per se™

(51?) "As for movable furniture ( ) 0^1 have too much of it, have none for mere finer y s
sake, or to satisfy the claims of custom ( ) wnrees all rooms ouoht to lot* as if they
w^elivedm.andtofieví.sotosay.efrienolyweloorneraaovfor theinconie

113

(Sid) rmmg ff*flaftf/f( I860) CW xxii. pag 113

(519) "WftatthtlttftOwtury calls cowfort-tnit is stuffy
(1890), Morton (1977) pag 285

( 520) £1 prooes iespectalitTacio funcionel és un fenomen cvactt« idic del tagte XIX , efecte i
(%^ditoflManttz^tdiricanoRiM(tiiMrcst^4iea»bvapar tranformar i
redef mir tot elparc cf objectes dl to 3oc,etat perd ttmtl incidirà an la vida domèstica
comperi imentant I espai di to CM an habitacions segons activitats ower m inaiiB
L'espöcioliUacio dt funcions ta estat sovint expl tcafc per l'analogia iMoanKi i la



Viurtdir«pctt6«hr«n(mi937)píg Idöftr« 1 959],
( 1975) capítol? «p«lf ta

Bostonforeiytfair (lW3).Cit*p*r

CS2S) Traouiixo(jua5it«ftu8lmfnttepriulti<iun5iic«nogr0fs»t«lw»s(iBcrivmt
rftraiaiBa te «naftai fQaoar Wikfc 11 MirüagnoiM salotti oacarwiiflw: nani
p»uiibuor justo ma 11 gusto «WK» par ilr«tcn*rrtté»»»btatorwídlcor
das»cf*»rwildpmioníW«c»«ttcepr !og*tto vm

ntrcve mi«:-u3 n $u prt*gr«- Orto C«Wi ron
, almanacco &onp«ri, Milano, 1976. ptj 93

í 524) Fiona rtoCr0*( 1962)*» S3

-«« &«•$!, tht ano tin mos' M MA H»t »«> t-j '*
far tumi!)*« are «^«?> our o»rr has»* n·w^jtvanfls'urnï'tv compai
i« to ii¥tin**T«isíwpri«rt fiu MU i» imi of ft I iS
PS »3

(52t/ "Tor tftrt(S'*ö^i%«r unity of pHV) Aout «v «flrnhgWi,&i|or Mite ltt«s
f«itnv eviri nor iiKjivìOuainy M 1$ "var '«V isenprwof nsK

) pliiintì irtinr Dr u* comr.x- cjt-anfl-dr « <JRi/^i Mr buiMrs. v t,
mU8taso»trygc)r»sryi«s ThougrThe/mt,'t*ca¡>ace«pr<m«nia' notr»

can i», ttigl tt^ art noi oern of »»up ano p- incipit « «til of grata apc»»v or
yMr40r«r*yy(i980>CWXXii.0ÉQ W

* !%?) pip él i «

<S2t) Crta a n* tlorrts 4/9/1879. Ka!*« (1963) pig 5l9,tlS8SMittiri$«irtI*oWt
di Sim» « tffiíwi a Amtmann mtmsisry ( \ iti j , e* »ti , «aun al rapaç»
Paul Trwp». ( t té?) pap, è i -M

(530)
coniar ancia

(S3!) CtfiaObnorrisaJanrvaiMftoe.citadBpír nn introc cwxiv.oaj Miv EnfaNrf&

aaflialatrtfirancwatatsvti
o- ft^uas a irt oil Jvt l te aava NNrprateM angle» IB períar M WÉ« Jar t ,

oar rols, » m altra paMtp, an par lar » Onoraci! am «uri. Merr is er it «e als
tytsosijje els «levKistesr^wfx^ demodé per apintar

(S32)

(533) 6toa§(f%l)pa§s §2-53 laurt ammari II» ( I97$)pip 91
or. aquest clwltipus de Morris asftvindraer. eis arry5rA'i(jBpr es (fclöcnsi
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l evento^er<* umDolitafc »l HÄP c Orar wtlfc. mtotmm "m productor
*MWBlMaiMMP nmdk aft an unadD QFfCIMMfltt POT M 0MO di M|aTaT, Wüftaf,
A reformar Son tehoii>or«dB»ígrier8C«inO>Vay-s»y.diL«tt«^ r*Ur>wtn" Per a
MüWanlMt. >«oropo$t«<r«mt«gwr8cosúpose a ntvtll xj»logtc. t'atitvalantf«
i iti« H tirüflKtirt, Ü 1» MM «s f *ttn$

S.i. La teoria morrlslani del disseny

($34) Mr AMftr«/¿4ir< (660)0* ttii. pig ??

f SIS) 'A mar oí m> aisposi! wr cretese*
ar «ivsis .MwitfttflHplMtafVti sor tn anc tf» im on u" áwr / Jomf t XKta¡i$¡
< 1 8f4) mrttp C 1 f§4)

Sie l "n« «M» «m tr* tora tí gañera! r«tv tMn dimití rute* Alf
(i*57)piQ 11? tiorrncraunprtctieo.YtguBMStHrMstMninlaoonviocwnile
ta partícip« w per »nei «n?toroc«D»je(i§scnoe ftaran«nte aio dpfmicwnes ciar*
di &ur> per c «i vir MS ocas »ones enumer : te pr ¡ xtp ios sot>re te Que básate
»i pfKtW" S Htvtor < 1971 1 ir« MÇ S8

tr^ out Morns no Mn« «» «tuna fwcwi par to teoria per e ¡19
"it is *P> a»Atfyl «tiatttar ftorrts avar httó ttiaory as wtfs tn anythtng but

«8i«ow?'\ofe<i!oonO'i-or>s -Dcrnartistashtwas and inflo««!, «tie
»¡e vitn i oonstructfvt rat*ir tftan ar̂ Mni mmf ( w, pag 1 1 5]

iS37i Ail 6*t U f 57 IPÜ t i ?

/»»Ay/ílrAífi'iïr/MlWOïCW XXII. peg 107

no

i 541 1 Mor r is always recao/ii»3tr»et within tnisfraiMiMri intuitivi inspirat ion was tht
9\üMfA triat diffarantiatad batean a good and or txoel tot des igr, * i indi Parry
(IMS) pig 46

( S42) "te for tf« estafc' ishment at South Kamington, it moo as ar ly ü the mtdole fm« to
!957)pag 134

1543) veureGiOùQM9t1)i'l«Ccrthy(i982)paQ 53 "Many nano- books of good tastt
i put>i»shtíj, and oelnveu m"

(544) Cr^^£estl*t ^o^/*w»Or?^/^«( 1668) L(̂ xi. Robert w Ed.s
1 88 ' )

CS4S) veure esiÄialmenl /^nMy/«^w/;-í»surví^8pereOAitvvsel 188i jterribeel
ïf* English.™ Houx( 1870).

(S4é)

'54 7 j Vauraia AW lai ( lt$7)pags M2-M3uraacureú6 celisi OB)

(546) Pavwier(1%S).plii 331-332
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(549) Hitchcock ( 1950/2«) WQ 324

( 550 ) "En 1 896 (Jthtty putrita ït» t>rtí)im$eff1earfíArt dornte stinti l«s bases de una
linea oec^nsamtertobistön^iJistintödBlaaBMfrns narralo «n parts a Pugin,
pro sotre todo a webt a quien profesa gran sstlma» tormina por situar la arquitectura

-«sonable by» Wing" Hmwri£liaO976)pii94

(55U "Crane in his writing, leecfnng and administration ted the move awav from ornament
toward free design , a move toward freedom thai made itself felt in other «re» «ä&out t n
end of 1 9th Century ( } the Ar i Schools no longr oonf Ined thtmstlvto to or nament
but taught a whole range of the arts" P Stamky ( i 985 ) pap, 29

( 552) En aquest sentit , no es estrany que il ' 082 Qodwm ; Wilde mamftstin ei ir u respecte
por un Morris «l que )a consideren antecessor if > greatest handtcriftsman we nav«
had m England sfnct tht ! 4'Ji century" wilde ïfieenylishKiHWsmciofArt t fiS2
Faulkner (1973) pag 268

( 553 ) Sobro els diversos autors que durant lot el seglt XI « 8tfvtr*>ren ) »isttnc»« tfun nou
tipus de Beilteaen les maquines i eisoblectts utilitaris, veunAïï SM ( 1 95? /cai»
Jer , vture tawbe De Zurio ( I957)ehcap»to1srela»iu58la'eori8func>onaiistao>
woA"<9ctur«*i«! segle xix logtcamen',

dediquen c^itols a aquesta t

554 / 'Ari Ktee of the spirit of tt ued8Signwasinthe«ir"riac€artfiv< !982<p3Q 53

' "5?^ R«yr»íc Bannflm f 1%0) l^rod Elp
de ) electr ¡citat AUI , ) tra industr is) es caràcter itzar »a tècnicament pel predomini de
rent- p1 é metanica mentre que li primera Era de la Maquina oar I energia electr tea
veure tsp«c»a!mtr«t p«gs 1 3 i ss

' 556 ) Pugi« te a) respecti» pagines bnìltnts, e! matei» SUGOSI« amb Cote i els seus
ool ìaboradors ai*i. per ei«mpte, el protog del primr numero del JOUIî Of
DESiQN tracta exclussivament aquest problema, veure ambe e' Sußßkmentary Riferì
'jrfosicn de Pedo/ivi, \ 85 1 , en el cas di! aus* in, la lletjor del seu entorn cultura1

constitueix un problema tan central que alguns autors la consideren el punt de partida
detotfs te s§v»ç investigacions ( concretament Manieri Elia, 1976)

(55?) Especialment Collins ( l%5),Banham,(1%0), la tesi però dr iva de la Interpretat ió
de la historia del moviment modern desenvolupada pel propi Pevsner en el seu primer
llibre sobre eltemaC 1936)

(55SI Rui 1 957), undils pocs htstorttdor de teSKtes sobre el disseny afirma que els
diferents mimbres dal moviment de les arts & crafts no contribuiran en res a la teoria
del dissenyi peg 1 32, Han w i E lia ( 1976), en canvi, destaca le importancia
programàtica dun llibre com el dt tethaby per il desenvolupament del disseny
industr 111 i d» tes arts decoratives mis acordi amb tes necessitats di la primero època
n li maquina I peg 1 , di la mateixa opinió són tots aquells historiadors de
l'arqutteclura i ei disseny que mteneten descobrir en el moviment dl tes r ts & crafts
la gènesi conceptual del Deutsches Wer bund 1 del Moviment Modern di caràcter
institucional Veure H respect« Neylor ( 1 97 1 )

( 559 ; Vfwin was very much tafean by Rusk in's Uns about Ufe being integrated with art and
w.-ricti towards free artistic creation or. the pr incipte of utility combined with
beaui> •" ¿'f 8fe ( 1 957) peg. 1 29 Sobre el nefast triomf da Rusk in en la segona mei'at
oei segifc y i A HficuKant comprendre tes sensates indicacions del príncep Albert i els
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seus col labor adcrs fel Departament d'Art i Ciencia, veure Sttegman ( 1 250)

(560) ' on the whole it seems as if theories of designin the Ifistiorty years of the Century
mm dominat« by the Rusk m w teaching at carried out m practice by Morris" 6 te
i 1 957) pàç * 34 Cl mateu auttr fatanti! prò que existeix una sepia linfa di
desenvolupament que par tei* tfOwen Jones i a traves de Dresser arriba fina a Lew i? F
Day ! que dorn ina els anys 60 1 70

(56!) vtur« t Is capítols 2 34 "Rust m versus Rossetti i S 3 MMF&OM 1861-1874?,
evolució i cronologi«"

(562) F loud U 954)1, pig 564

( 56 3 ) Aquesta és la tnter pretació mes cor r mi entra els histor ladors de l'arqui - tactur a i o§l
disseny Possiblement stgyi Mamen Elia qui, en la intenció didraemmescarer les
hipòtesis htstor iques * Pevsner , és més contundwit al respecta Segons aquest autor ,
l'actitud que protagonitzen Pugin, Ruskm i Morris consisten en un esforç or
recuwy ti v8»or dt uso frente a la tendencia a hacer 5* exclusiu del valor de

woio.de »8 a la necesidad dt apuntalar un mando artesano en su ocaso Mamen Elia
1 1976» pan *2

? 564 1 £n general . i militino m la parell« Rus* in- Morris aparen en qutsibe totes Its
histories de disseny industrii i de 1 arquitectura motìwna Pevsnsr fou el pr tmer
autor oye sugp- f una possiti!« connwi6entrt Rusiin » Pugin, dwnostrads
poster ior mart per ftj/morxJWilliams( l958)soOrttotantveHdi la crit ice gener a! de
lasocittif inoustnaì Des ite llavors, la lima Pugin-Rusim-Morns aparen sempre
aw una !*nia A desenvolupanw>t histór u* connectada tear ica i pràcticament a
i e«ptr lentia dil Neogotic i * la recuptricro de l'artesania veure especialment
flamen Eìia H 976) i Ort Stili C 1 972) cao històric Únicament tlilibrt dt Cell m:

intenta descriure ''antagonisme existent entre Pugin i Rusir m en tant que
i teòric per una Oanda, » en tant que duts conoeotions oivtrses d§ I ar' gòtic

( 565 ' "Ths riformativi activities of Pugin ano of the men connected with tn« Department of
Science and Art are also blooming gradually betw known to us, and it dots not seam at
all ynMeiy thai Morns himself may have known about them at an ear ly date" Alf ßa e

Q 106

(566) A Ar) ASmfy of tf)g£ar(h( 1881)CWyXli, pog 1 55, Mor r is no dubta en Hoar
i e» per iene la i ets metate pedagogies di las Escotes Governamentals de Oisseny que
Rusk in tant havia er 1 1 Kai an ets saus escrits, t reconeix que els fundadors de les
Escoles coneixien perfectament te rtgles generals del disseny D'altres referències
explicites als ftéformaftrs «s trotten a r/*Artofftof>t&t9( I879),cwxxii,pag
35 « a Wing f he tel of It ( 1 880) Sobre Its similituds 1 diferencies estre Mo> r is
i les idBesdsls Reformadors, veure f K e 0e( 1957) p«g 115

(567) Veureenelcapfto1642 tlsretompats dl Morris" les fonts o*inspiracW estilística
de Mor risen aquest s medi

( 568 ) "The movement of which tht foundation of our art-schoolt was a part , called the
attention of our patter n-deigner s on the beautiful works of the East " f /te Ar roí Tne
Pnpto d 879), CW XXII, pat 35
Per les er tttques di Rus* in a lart oriental i a un corrent artístic del panorama angles
qua pretén inspirar -seen aquest art. veure The TwoP#h$( \ 857) emmarcat en el
comentari general di tes Maes d*!s Reformadors i l'Escola convencionalista veure
tambe el capítol 2 3 2 "Rustir* versus Cote
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(569) Lin» Parry ( 1 98?) peg. 48 in 38 Paul Thompson ( 1967) pea 1 19 esposa )cc
coincidències existents en el plantejament del disseny di catifes entre tes indicacions
donafes per Morris en els «us escrits, tes Mees exposades par Dresser i les
orientacions per al disseny que ftavien donat ets Reformadors

í 570 Veure al respecte tl capítol 5 3 "MMf &Ca Evolució i cronologia*

(571) Veure la nota (41 4) de! capítol anterior

(5725 Veure també en el capítol antenor l'anàlisi estilística dils papers pintats i les
tndtanes

(573) from the essence of art (paner n-desigring) the chief of the Hm Kations isthat the
decorator s art cannot be imitativi *vtn to the limited extent thai the picture- pamtw *
artis n#inc ttetest of tt( IMO) CW xxn. peg f 06

(574i "its form may oemrety that of aöstract l ines or spaces, and need not of necessity have
any distinc* meaning or till any history expressible m words" f/# Mistura® t ¿f ter n

pà 209

575'. orar impcsasoriysocftain limitations, whicfi partly sartngfrorr, tfttnatyreof the
art itself, and partly from the materials in which we have to work , and it is a sign of
»we incompetence ( ) to refuse <o accept sucr* limitations, or even net to accept them
joyfully and turn them to special account" flat ing the 6esf of '// ( 1 680) CW XXH , peg
106

576 ) "unless m know plenty abou» the naLi «' for rr that you art convent tonal izinc"
piQ 107

Sobre i analisi »JeHicuraiwisme de Dresser interpretant -»o com l expressió a? l
simoo'·s'netancaroaKvKtorians.vaureAlfB·eí 1957) pegs 1 38- I40,veure
també t̂ ior ( I97 i )

( 570 1 £i pianffjament dt1 »nettxto historic * disseny tai i com el dpf miren e¡s Reformadors
ha estat analtt^tn el oipHol dedicat a l'otre d'aquests autors, el 2 3 I . lenelcasd
Morris en e! capítol dWicat als caràcters estilístics dtls »us estampats, el 5 4 2

( 579í Veure la citi soor« la utilitat estètica apareguda en el capítol dadicat a l'obra dels
Reformadors, '¿I 2 3 l

(580) Veure al respecte tos conference n#inçtfxtet0t n ( 1880JCW m\, pags
235-269

( 58 1 ) Veure 1 explicació de la fune« estetica aplicada els objectes fus en ta societat
contemporània apareguda a lar tide iifwvmt.
tatti mwii, Einaudi . Torino,

(582) 'El proceso de disefto basado «i un entendimiento tant dBl pesado cono del pote^
los materiales usados, er a enter amente per sonar Nay lor ( 1971) trad peg 58

( 583) AÌKÌ per exemple, en l'article dedicat a tas mostres d'art oriental expostes a l'Exposició
de! 5 1, Owen Jones no dubta en utilitzar la instancia religiosa dcfinnís per Rusk in. i
anteriorment per Pugin, per wplicar la vivacitat daouesta trad»do adhuc en el seqie
XIX Veure "On the distribution of form and colour developed tn the articles exhibited in
the Indian. Egyptian. Turkish, and Tunisian departament" JOURí^LOFOCSlGN.Vol v.
núfii 28. Juny 1851, peg. 89
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($04) r/»L$$S$rArt$iïlifi( IM2)CWXX1I, pap 2-43-244

( 585) How, further , this working in materialt , whteí» ts tf» ration tfttrt of all pattern
work * SöfßiMntSuftPitierft-ßistgntfig (IMI) OOLOf N, pàq 1 1

(586) rrx^of vixjwfioareäpc»gningfor gooö5,trvlog§t themostouto» voiir matin«) but
always m such a way as honours it most' Art aní the Beauty of the Eartfì( \ 88 \ )

(58?) ^'»^^^«/^^^/r/MloeDCWXXii.pEg 169

(53d) Tf#L0ssirArt$ofLtf&. I882)CW XXI I, vtureespeciclment els comentar ¡saotire la
seeramica, pegs 243-247

( 599) Van el principi dil capítol sotre als estampats di nor r Is. §1642

( 590 ) Tenin? sempre en compti qui elaborat no és mat sinònim fc oonvencionalitzacio o &
naturisme Un modtl altament formalità pot m tan e'Aorat com un di naturalista,
per la mattili rae (m owsenv mts rsaHsta qua yn altrt no nacissar tamtnt es m«s
staMrat , im al oontrar t , atesa la natura te i ar : te dissenyar estampats, e)
figúranosme p*1 f »gurativisme te frapuentmert el procrtiroent me* façs' 1 5'mplt de
risolar e un «taro pat

( 59 , \ Ttc^fivs! tnsructfOH 1 882 ' , MrH 1 936 )i , pac 20S

f 592^ Ttchnta' tnsí'jcturt S8C2), Mr i !936)i, peg 2C8

( 593 ) TatoM in$!njction( \ 882 ) , MP í ! 936 )i m 223

(594) n#>nçr/irffsrof'ri\MQiCww,< cng HO

C 595^ Drtssr Prmcvlts of toorttw toiçr ( 1873), citat ptr Alf Bw í !9S?i pags
142-143

( Ç% ) "Tnt raot of man, tvtn wher viry moflrattly civil izid. nas tgrtattr number of wants
«fuori have to Da satisfied by the organizsi) labour of community , ( ) so nat a very
largs part of the audience of the masters of the greater arts havt been engaged like
them m mating things the tower things whose first intention was to satisfy the DOdity
wants" TheLmirArt$<iiUf9(\ 882) CW XXII, peg 236

(597)

(598) Mrlffv*fr«ft*HIM2)CWXXIl.plB 236

(599) ^rMMrAHMyfrArAr^lMI.CWXXll.pEQ 156

(600) JKtoK»! Instruct^ 1842), Hñ ( 1936)1

i 60 1 ) La critica rus* inuna a la perfecció propia oís sistemes r ostie classics esta
plantejada a TheWur90fOothìcv\, a més Rusk m elabora te categories artístiques
representatives dB la imperfecció gotica, upecialment la categorie di salvatgisme
( *S8vapnt$s ") "The pr incipal admiratìleness of the Gothic Schools of Architecture
that they thus receive the results of the labour of inferior minds , and out of fragments
full of imperfection in every touch , indulgently rat» up a stately and uneocurabie
whole" [S 1 0] D altres categor les simi Ir s son la var letat la preferència pel grotesc ,
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1 larigidwadirfeinaeie
la critica (to la perfecció classics es desenvolupa di «TIM parai tela a l'anàlisi (to
l'arquitectura renaixentista t etfeva stnònfm (to perfecció f «aweW t facabats "the
first thing triat ft demano» inali «ori wat , that It shouW bidone in a consummate and
leer ned way' [Cap i, ad Jan Morris, poo 208-209] Essencialment, el oue&u^ir,
rebutja o* aquesta perfecció tecnica as la manca di sentiments t di vitalitat que imposa a
lar t isla ates que sempre aste referida a un prob toma di coneixement i di cianr«a
"imperatively requiring duterity tí touch, they gradually forgot to took for
tendrness of feeling imperatively requiring accuracy of knowladp, thav graflutl ly
forgot to ask for originality of thought" ( «J ]

(602) /*fc*sir^3i^Br»(18%)r1ortoR(l977)plg 264

( 603 Í Interpretació d? ttanür I f In C 1 976) a partir di Its referències implícites a l'oöra *
Mor r is, a .'estetica* Rusa !t lalamaioriadi moOtescraatsenflsidilmoviinenf

t der -er guart dti '«g)t , contingudes al Hurt di Vablen í 1 899) 'sonate :-
vtyrt ñanwi U»a, pagi 86 1 ss

Vwiriftspecialmentvtoleni '8995 pegs 164- 1 70. tasis rinite par Manten Elia
i I9?6>pag P6, dB <f una altra parspactivaóart Salte n 9^2). pegs 64-66 reprèn
la

) lonsiew ( 1 960 j Atmrmtì»m0trief0nalSo tmustrnHnp^$K
50/2. Agost !980,pag 24 "Morrtsprtvtlaconejwipiar luctdu a) dtsaflo como uri
nexo entre proa«c5j*! y consumo

(60Ü Rusà »n t Morns.
dildisafio f ) Gart Salla M972) peg 64 vtura tamo* Peviner (1936) i ( 1965»
Rayr«r Banrwr { i960) introú ,Prrv( 1983) pag 46. i flacCartfiy ( I982)pacs
21-23

1861 }W . CW XXII. peg 13?

(606J 6 Seilt d 972 ) m 70, D« Car to n 947) pac 21

( 609 ) "Nos nemos equivocado todos El dueño industrial no as una categoría estética n; un
f 'or afrore di la historia de! arta, es una utopia t luministica an la ous hamos crudo
cor» 'q Uysion di que por un momento, a1 manos un ultimo iiçvon unta la burguesía
capitalista con sus antigues premisas progresistas** Giulio Car to Ar gsn ( 1 977) Prolog
a 1 edict« castellana del llibre de Maldonado [1 ffistfo Irtustrul r*m>>*ra&
Barofional 977, Gustavo Olii, pag 7



776

El pensament de William Morris

0ms la historia de les idees, i mes especialment en el context
anglès, la f igura de William Morris ocupa aquell lloc tan especial reservat
ais autors que acompleixen una síntesi filosòfica que riou tota una fas,-
mstonca Oel pensament Conflueixen en la seva reflexio tots els corrents
de pensament que dominaven el panorama cultural de l'Anglaterra victoria-
na D una banda, és sense cap mena de dubte el darrer representant destacat
de la tradició vuitcentista de reflexió critica sobre la societat industrial
Respecte d autors com Coir-ioge, Carlyle, Pugin i Ruskm, es qui desenvolu-
pa i examen de la societat industrial i la comminano de les formes de vida
aue M son orópies fins a les ultimes conseqüències, conferint expressió
política al pensament cntic i dotant-lo de contingut pràctic tant en
) am r» » pou».'c com er» ei camp de les arts plàstiques i arquitectura i ei
d'sse'v La seva figura, 3 traves de la militància socialista de's dan-erç
anys i de 1 cot aconseguit per Horns & Co , estableix la via de sortida mes
logica i coherer,! de tot un corrent ae pensament, que, o be eri el terrena
artístic i estètic o be en i econòmic i social sngvia dirigí? essencialment
a expirar i justificar en termes morals i pol't'cs el descontent sentit per
les capes més àmplies de la societat Dresentant-lo com uri fenomen latent
i prop' de les relació is socials sorgideb de ¡a nova situació històrica Des
daquesta perspectiva, ei comprom.s militant i ideològic de Morris amb e1

socialisme esdevé el darrer i definitiu pas empres pel pensament victorià
per conèixer i resoldre les seves pròpies contradiccions socials1

En aquest context, el socialisme teòric i militant del Morris madur
no suposa altra cosa que una nova expressió d aquelles idees de rebuig i
denuncia de la societat burgesa desenvolupades pels autors de qui es
Sedara seguidor, com Carlyle 1 Ruskin, i que, convertides en un estímul del
progrés en favor de les classes més descontentes, estableixen el punt de
partida de la seva pròpia reflexió Aleshores, la famosa i inesperada
"conversió" de Morris al socialisme2 no representa altra cosa que la
conclusió d'una recerca per trobar 1 comprendre els mitjans necessaris per
a transformar una realitat com ia que l envolta i que rebutja vtsceraiment
Des del punt de vista teòric, la seva conversió constitueix essencialment
una presa de consciència del fet que la seva visió de la societat coincidia
amb la de Marx en tot allò substancial3 La reflexió morhsfana esdevé
aleshores un procés de re interpretació de les seves pròpies idees a partir
de Marx L elaboració d'aquesta síntesi, és a dir, lareiecturadeRusHnen
termes marxistes, defineix en gran part la originalitat teòrica de Morris en
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e) context anglès Per la mateixa raó, ti fet que sigut Rusk l n l'objecte de
relectura estableix r originalitat de Morris dins la tradició del pensament
marxista

Prèviament, però, per desenvolupar la seva pròpia síntesi, Morris
requeria poder fer amb Ruskin una operació de "capqirament" similar a la
que molt aßans Marx havia fet amò Hegel per dotar-lo de continguts
materialistes Així, durant la joventut de Morris, Ruskin navia estat un
dels autors que mes profundament l'impressiona, primer, Amaní una neva
significació a les seves inclinacions artístiques i el seu gust per tot aliè
que de medieval restava a i Anglaterra encara rural te mitjans del segle
XIX4, i, desprès, ofermt-li un marc teòric des del qual comprendre les
seves experiències personals en el camp de la literatura i les arts plàsti-
ques, a l'època socialista la figura de Ruskm, per a qui Morris encara sent
un gran respecte i reconeix sempre la importància del seu pensament5,
queda totalment redimensionada en el seu context històric i ideològic

"You must understand first that though i nave a great respect for
Ruskm and his worths ^beside personal friendship) he is not a
socialist, that is not a practical one He does not expect to see any
general scheme ever begun he mingles with certain sound ideas
which he seems to have acquired instinctively, a great deal of mere
whims, deduced probably from his early training of which he gives
an amusing account"6

Per a realitzar ia revisió del pensament de Russin, Morns es veu en
la necessitat d'utilitzar d'altres aportacions filosòfiques importants a
l epe .a En i anàlisi de l art i de les manifestacions culturals en general,
utilitza la seva pròpia experiència professional que pren com ob jec <* -
reflexió i marc de referència respecte (fel qual comprovar les idees
Ruskin i destriar-:^ les que realment serveixen per a la seva anal is
que merament són brillants suggerencies sorgides de l'eloqüència i e
descriure del mestre7 Curiosament, Morris destacarà totes aquelles
vessants del pensament de Ruskin que han estat menys considerades i
estudiades habitualment, com les idees econòmiques, la critica social, i la
utilització de la historia com a mètode danàlisi8 D altra banda, en lloc de
dirigir-se als escrits de Ruskm dedicats a les questions socials com els
apareguts amb posterioritat al 1862, preferirá fe" referencia a les obre?
que més l'havien influït de Jove, les que s'ocupen preferentment d'art i
d arquitectura9 Aixi, des de la seva pròpia experiència com a empresari,
fabricant i dissenyador, Morris va poder interpretar en uns termes mes
ajustats a la realitat industrial l'aproximació ruskimana a l'economia
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política així com l'anàlisi de Its relacions socials i econòmiques de la
societat industrial desenvolupada pel critic

O altra banda, en la investigació sotre el pensament de RUSMD
Morris va utilitzar lobra d'altres autors destacats dins el corrent d»? la
critica social, els duals, al seu torn, ja havien influït considerablement
Ruskin, especialment Carlyle El pensament visionari de Carlyle suposà per
a noms una referència positiva i negativa a la vedada A la seva joventut
Morris havia pogut trobar en el Carlyle del Past & Present una certa
confirmació ideològica de les seves preferències per l'art medieval i,
tambe, una visió de la historia que H havia de servir des del punt de vista
metodològic en i estudi de les arts decoratives A la seva etapa teòrica,
l obra i revolució posterior de Carly!e suposaren, a mes d'un model metodo-
lògic de la història, un exemple de com podia ser tergiversadora la utilitzi
ció de la història amb fins merament narratius, el medievalisme originari
esdevenia així una preocupació pel coneixement científic de la historia
convertmt-se en un potent instrument de critica de les relación«; socials,
encara que això |a ho havia fel Carlyie Aauestes esdevenien el centre
d interès teónc principal, i els processos econòmics apareixien cada
vegada mes com e s unies factors capaços d explicar els mals endèmics oe
la societat contemporània El caràcter determinant que les relacions crema
tlstiques havien adquint en la visió de Carlyle oferia també el marc d'e îi
caaó més iddni per a comprendre la situació de les arts a 1 època D altra
Danaa, la lucidesa de l anàlisi carleyliana de la societat no es corresponia
amb les seves conclusions històriques i Hnvoluaonisme polític al que
Carlyle havia arribat constituïa una prova clara de la impossibilitat
pràctica de la seva critica D aquesta manera, quedava inevitablement
convertit en un "raiier against progress per utilitzar l expressió del nropi
Morns 10

Des d'aquesta perspectiva, l'obra de Rusk in suposava un important
pas endavant ja que les seves preocupacions estètiques n havien permès
construir un ideal moral menys auster que el de Carlyle i desprovist
d aquell caràcter expiatori tant present en el model del mestre escocès, en
el camp polític, però, Ruskln patia del mateix involuclonisme de Carlyle,
era incapaç de reconèixer els mínims elements de progrés existents a la
realitat i menys encara de formar un ideal de futur diferent substancial-
ment del passat Ruskm, com també Carlyle, continuava considerant l'art,
les manifestacions culturals t les condicions socials units entre si per un
vincle religiós Qui en canvi si havia intentat oferir un model totalment
alternatiu al de Carlyle sense renunciar a I ideal de progrés numa contingut
en la revolta romàntica era John Stuart Mill Si Ruskm 'w el primer en
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explicar la importància estètica del plaer humà en e) camp de l'art, Mill
oferia per primera vegada la possibilitat de considerar el plaer com un
factor (»ml I lora merai i social" En aquest sentit, la reflex ió de Mil I
constituía ima critica de la societat industrial que no renunciava als
avenços socials i morals que aquesta havia suposat històricament t es
plantejava el seu ideal com un pas endavant, mesurat i conscient, dins
mateix de la societat ourgesa acceptava les característiques de !a
societat industrial com l únic material de treball vàlid i les considerava
les condicions mateixes per a una possible transformació L'anàlisi de Mill
verna complementada per l obra dun altre assagista i comentarista social
influent a I epoca riattnew Arnold, a traves de la seva labor pedagogica i
reformadora, aporta a Morris l examen mes minuciós d« la classe social
triomfant deixant perfectament clares les possibilitats -o més aviat, la |a
assoluta impossible tat- dt renovació i de progrés que oferien les classes
mit jes un cop acomplert el cicle de la revolució burgesa l2

AIVI, doncs, en l operació de capgiramení que Moms realitza de les
idees de Ruskm, aconseguet* elaborar una síntesi filosòfica de tots
aquests corrents de pensament importants a l època victoriana encara que,
per si rr atemos, constituïssin pols oposats en la polèmica sobre I utilità-
risme com a corrent ideologica o el pniiMstimsme" com a sistema de
comportaments Un COD elaborada la sintesi i comprovada la impossibilitat
práctica de la majoria d aquestes aportacions filosòfiques per a transfor-
mar la realitat el socialisme de Morns apare'K com la única opció practica
possible De fet, havia arribat al pensament socialista a traves de Mili i
havia pres aquesta opció política, segons les seves pròpies paraules,
gràcies a que "Mill s verdict was against the evidence"13 Els anys de labor
professional i la seva concepció del treball de creació artística, tant si
aquesta actuava per procediments artesanals com industrials, 11 havien fet
nàixer esperances de regeneració social si es modificava el sistema de
treball i es confiava més en la Jabor personal dels treballadors, per altra
part, les seves primeres experiències polítiques militants en el sector mes
radical del partit liberal H havien permès albirar la potencialitat política
de la classe obrera si actuava cohesionada en una única força, a més,
l'analtsi teòrica de !a societat industrial presa en el seu conjunt venia a
confirmar aquestes intuïcions La classe obrera, doncs, pel fet de ser
Túnica classe social que treballava directament amb les mans, era l'urne
sector de la societat que podia comprendre la producció en termes
diferents i, per tant, era la sola força social capaç de mantenir una actitud
de progrés i intentar la transformació de la societat El pensament socia-
lista, -Cobbett, Owen i els caríistes, Saint Simon, Fourier, Proudhon i ets
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sodalfstts utòpics14-, esdevindrà la darrera influència Important en la
síntesi filosòfica de Morris Amb ia incorporació de I obra de Marx a la
teoria i a la lluita política, la reflexió de Morris assolin lelaboracio
definitiva

D'altra banda, no es pot oblidar que, ultra pensar les condicions
socials de la seva època, l obra de Morris incorpora tot un altre àmbit de
reflexió especifica com es la teoria de les arts en general i l'estètica dels
productes d'us També en aquest cas, t sempre partmt de Ruskm t la seva
experiència personal, recull les aportacions de la majoria de tendències
artístiques contemporànies Així, de la mateixa manera que en els seus
escrits sempre planteja un diàleg amb d'altres aportacions filosòfiques,
també en la vessant artística Morris revisa i discuteix la contribució oels
corrents artístics més Importants del seqle XIX l'herència romàntica, el
Pre-Rafaeifsme. el Moviment Neogòtic i daitres opcions revivallsies, els
principis defensats pels Re'ormadors d Henry Cole, i, finalment, la teoria
de i art per l art De la mateixa manera, tota la Mstona de rari, incloent
les tradicions particulars especifiques de les arts decoratives i dels bells
oficis composen un segon riucü de reflexió des del qual examinar la
situació de i art contemporani i comprendre els principis estètics que
regulen la practica artística Alesnores la postura oe Moms esdeve una
proposta ambivalent d'una banda, participa en el procés de definició del
sistema contemporani de les arts incorporant les arts decoratives a les
Belles Arts ja instituïdes, i ajudant a dibuixar el tipus de relació que
s estatíieix entre aquestes i les disciplines projectuals de caràcter indus-
trial -com el disseny industrial i la "nova arquitectura"IS-, de l'altra, la
reflexió morrissiana constitueix un dels primers intents en advertir els
costos socials que porta implícita I opció avantguardista en la trajectòria
de l'ari ja que renuncia a la seva funció de control sobre el progrés
indiscriminat En la combinació de 1 estudi de les condicions socials 1 de la
reflexió sobre el possible futur de ! art, 1 obra de Morris apareix com un
intent molt aprofondit de def mir i analitzar els diversos fenòmens que
intervenen directament en el procés de disseny, sia en tant que funcions,
sia en tanl que condiclonanls.

Malgrat que des de la perspectiva actual existeixin en la síntesi
teòrica de Morris dos nivells i oos objectes de reflexió diferenciats, i
diferenciabas entre si -la problemàtica artística i l'estudi de la realitat
social-, la seva especiflcítat teòrica no Justifica la separació del pensa-
ment de Morris en dues vessants, una estètica i una teoria politica, i menys
tractar-les independentment com sovint ha fet la critica Aquesca separa-
ció va ongmar-se immediatament després de la seva mort quan els seus
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biògrafs principiïs, Mackaí!, Va! lane e t May Morris16. es dedicaren a
destrir en dos grans blocs els seus escrits segons el contingut Recent-
ment, però, la major part d estudiosos destaquen I arbitrarietat que suposa
una distinció taf17 El veritable oöjecte de la reflexió de Morris son les
connexions existents i les relacions possibles i desitjables entre l'art
entès com a fenomen cultural determinat històricament i el medi social i
cultural en el que aquest art sorgeix, es consolida i es desenvolupa Morris
sempre es va negar a considerar lart com un fenomen autònom, independent
l desvinculat de la resta de fendmens socials i culturals, principi que havia
de ser determinant en la teoria de lart per l'art i en totes les formulacions
avantguardistes18 Per això, incorpora necessàriament una recerca sobre
els diversos fenòmens socials que incideixen directament en el desenvolu-
pament de les diverses expressions artístiques, les reals i les desitjables,
com els diferents sistemes de producció, e! procés del treball, la qualitat
artística i les formes de vioa, la figura del consumidor i la de l'usuari

Aix«, per interpretar la seva experiència personal com artista i
dfssenyador, homs elabora, en primer lloc, una teoria del disseny conside-
rant-la una especialitat artistica més, la cua!, a través de les idees oe
Rusk in s Carlyle primer i de Marx desprès, adouireix contingut universal per
totes les arts i es converteix, 3 !a vegada, en una filosofia de l'art i en una
teoria estètica, una anàlisi critica de la societat I un estudi històric dels
fenòmens artístics i socials, que J i permeteran intentar la comprensió
política de 1 economia i plantejar-se la possibilitat practica de transí or-
mar la realitat En aquest sentit, l'obra teorica de Morris constitueix un
bon exponent del tipus de reflexió sorgida i elaborada en ei vuitcents Com
moltes altres contnoucions filosòfiques importants a 1 època, entre les
quals destaca la del propi Karl Marx, la de Moms participa d'aquella inten-
ció totalizadora i universalista que caracteritza el pensament vuitcen-
tista19 £s un dels darrers intents per no desvincular entre sí els diversos
camps del comportament humà proposant una vistò omnicomprensiva de la
realitat social una reflexió sobre la societat a traves de les seves formes
històriques cercant un model que permeti el desenvolupament ple de totes
les activitats humanes t la Integració dels comportaments Individuals per
forjar una vida millor
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6.1. El pensament dt William Morris a través ¿t Its coni e
rène Its.

Un cop establert aquest marc teorie general i oeftnu l'objecte
d'estudi a partir dels seus interessos particulars, Morris desenvoluparà la
seva anàlisi critica considerant cada vegada més detingudament els dife-
rents factors oue incideixen i determinen el seu àmbit de reflexió concret
tenmt en compte aproximacions filosòfiques .'werses una de les qüestions
mes sorprenents de la seva síntesi es ei fet que, malgrat recullir corrents
de pensament antagònics ideològicament i filosòfica, Morris manté una
unitat temàtica, ideològica s de mètode, a' llarg de tot el procés filosòfic
seguit *° Aquesta unitat deriva substancialment del seu programa teonc
on 1 objecte d estudi es planteja sempre en relació a un únic problema
central, les condicions de vida en la realitat que l'envolta i les posibilitáis
de 1 art en un mon futur21 AIM), la seva obra esdevé una recerca a través
d autors coc.temporanis per dotar de contingut els diversos factors que
construe'xen el seu missatge Aleshores el compromís socialista df la seva
maduresa perd el caràcter de conversió quasi religiosa que sovint se li r»a
atribuït per convertir-se en un marc teòric f conceptual des del qual
remterpretar i traduir les pròpies idees sense haver de modif icar-ies en
cap aspecte substància!22

Això explicaria perfectament el sistema de raonament seguit per
Morris en la seva recerca consisteix essencialment en replantejar cons-
tantment els mateixos temes i redefmir-los incorporant nous significats a
la llum de noves lectures Tal i com reconeixia Morris en una carta,

"since after all i nave only one thing to say, and have to find divers
ways of saying it"23

On aquest sistema discursiu queda millor ref lexat és en 1 estructu-
ra de les conferencies i la primera delies, The Lesser Arts (1877), és
axiomàtica en aquest sentit Fruit dun gran esforç, Morris enuncia en ella
tot allò que constituirà l'objecte principal de la seva reflexió, articulant
entre si les diverses idees generals, les seves creences 1 els seus desigs24

També apareix exposat el deute personal que Morris sent respecte de
Rusfcin de qui es declara admirador t seguidor25 El fet que tan bon punt
l'havia dictat decidís publicar-la mostra ja de per sí el caràcter definitiu
que li conferí en preparar-la26 Respecti de les conferències següents,
aquesta primera situa perfectament el marc teorie general, defineix
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l'objecte de reflexió i estableix el model discursiu basic. En la resta
d escrits aniri aprofcndint d'una manera quasi monogràfica els diversos
aspectes puntuals que integren la seva vistò i, així, anirà clarificant
proqressivament la seva postura respecte de cada un dels nuclis temàtics
des dels quals establir la vinculació possible entre el món de l'art i la
realitat social En aquest sentit, la seva recerca seri sempre una anliis! en
profunditat d unes mateixes qüestions, reconsideraos una i altre vegada a
partir d'estudis parai lels A part de les coincidències temàtiques, en les
conferències també es manté constant el sistema d'exposició de manera
que un mateix esquema argumenta! va desvetllant pel mateix ordre els
diversos conceptes analitzats el prob!ema de I art a la seva epoca, la
definició de l'art i rom aquest depèn de les condicions socials, restabli-
ment d'un ideal artístic i la comprovació d aquest en ei passat i en d'altres
períodes històrics com convertir aquest passat en un model sòcia) i artís-
tic per ai futur i, finalment, la presentat 10 d una causa per la qual lluitar,
que combina a la vegada e! futur de 1 art i la transformació de la soaetat
Per aquesta rac, les conferències esdevenen uns textos amb caràcter
assagistic a través dels quals es pot resseguir perfectament el procés
discursiu seguit ptr Morris i veure com aquest va avançant pas a pas en yn
proce? d'una gran disciplina teòrica27

Des del punt de vista fi losòfic, la coincidència *»ntre el mètode
expositiu » e! de recerca és possiblement la característica més rellevant
de les conferencies com escrits leones Totes exposen globalment el
pensament de Morns pero no es fins que es considera el conjunt que hom
descobreix la riquesa de matisos que conforma aquest pensament Quan es
ressegueix el procés discursiu de Morris es pot observar corri, junt a les
conviccions mes arrelades, ni apareixen tambs exposats els dubtes que
lasset jen en el seu procés filosòfic Aquests no són únicament de caràcter
teòric o conceptuala, sovint s'enfronta amb els problemes propis de
1 exposició literària29 L esforç que suposi per a Morris preparar aquests
textos demostra com la formula de la conferencia -la "lecture" en angles-
no és únicament el gènere literari que millor H serveix per expressar les
seves preocupacions socials 1 polítiques30 sinó que, en tant que assaigs,
estructuren la formació del seu pensament El prop; Morris és perfectament
conscient d'aquest fet i quan, a mesura que les dicta, se n adona del
caràcter de conjunt que van prenent decidirà seleccionar les que considera
més representatives per formar-ne una col leccio l fer-ne un llibre

"I give my third lecture to the Trades Guild of Learning in October
(.. ) Also l have promised to lecture next March at the London
Institute ( ) l will be as serious as I can over them and when l
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have these two last done, I thfnk of making a book of the lot, as u
will about that l have to say on the subject, which still seems to
me the most serious one that a man can think of for 'tis no less the
chances of a calm, dignified, and therefore happy life for the mass
of mankind*1'

D'altra banda, si des del punt de vista filosòfic les conferències
constitueixen assaigs en tant que serveixen per a plantejar i reflexionar
sobre temes dt gran importància social, el fet te ser confereces, i naver
de ser dictades davant públics d'una formació cultural variable, condiciona
de manera decisiva la manera d'escriure-les Morris estava obligat a buscar
un tipus d exposició directe que H permetés fer comprensible el seu missal
ge32 ouar», arran te les campanyes d agitació socialista empreses pel
partit, el seu auditori ?s composava majoritàriament de treballadors,
i esforç de clarificació fou encara més necessari i més quan el tema expo-
sat com els principis del socialisme, presentava una certa complexitat
teòrica33 horns utilitza unisti! directe, senzill, sovint quotidià »
cot loquiai, procurant evitar i eloqüència d altres assagistes famosos, com
Carlyle o RusJnn 54

> renuncia» àdhuc, a aquell anglès "teutònic", com el
qualificava Magnusson. qye caracteritza gran parí te la seva ofc*a
poètica35 No obstant, malgrat que aquest esforç implicava una certa
simplificació de les questions tractades i una reducció considerable dei
vocabulari, ma» no condicionà ni va influir negativament la qualitat
¡iteraría deis escrits Ben a' contrari, en afegir noves dificultats a la
tasca dt preparació reporta una elaboració literària que no tenen la
rnajona deis altres escrits Ä D'altra banda, aquest menyspreu pel gust
victorià de l'oratòria, on les conferències eren també petits exercicis de
retòrica, explica perquè aquests textos de Morris son peces més legibles a
i actualitat que la prosa d altres autors37

Aquest mateix esforç per simplificar I exposició del seu pensament
explica en gran part la manca de rigor filosòfic 1 de sistematització de que
sovint s'r« acusat Morris En les conferències, Morris evita la utilització
de termes tècnics o excessivament acadèmics que puguin dificultar la
comprensió ràpida i immediata del seu missatge en el moment de dictaries
Busca deliberadament les paraules més comuns i les utilitza en el sentit
més general sense introduir explicacions relatives al seu significat que
permetin pensar en una concepció particular de tots aquells mots, com
"societat*, "treball", "moralitat" o "plaer" que ocupen una posició primor-
dial I determinant en el seu pensament58 Intenta considerar-los des de la
practica professional quan és possible, des de la vida quotidiana o, com a
màxim, tes te ¡a perspectiva històrica quan es requereix d'una visió mes
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matisada Tampoc no m ha en e! seu pensament cap Indicació expressament
dirigida a definir o justificar el marc teònc en el qual es situa la seva
reflexió Tot això sha considerat sovint un indici de la poca familiaritat de
Homs amb la tradició filosòfica europea del segle xix *, també diferencia
el seu pensament de les aportacions plantejades amb una Intencionalitat
científica o acadèmica Tal i com ell mateix havia tf explicar,

"i may mention myself as a personality and not as a mere type,
especially so to a man of my disposition, careless of metaphysics
and religion, as well as of scientific analysis, but with a deep love
of the earth and the life on it, and a passion of the history of the
past of mankind"40

Sense arribar a ser, per amò, el socialista sentimental aue Engels
veia en ell, es precisament aquesta incapac'tat sistemàtica el »»* va
permetre Morns preocupar-se tan especialment de trobar un llenguatge i
un estil literari comprensible per a les classes socials a les que dirigía
preferentment ei seu missatge, fer t-ho de manera que no hagués de
rebaixar els seus plantejaments leones fiorns, d'una manera conscient i
vnluntaria, va voler mantenir-se en la posició de la pràctica diària,
explicant les seves sensacions mes personals i deixant expressar els seus
temors i les seves angoixes Va optar per una aproximació més literària
que no pas científica de la realitat que analitzava En molts passatges de
les conferencies relata vivències personals que li serveixen per exposar
una idea d'una manera mes vívida que si fos inferida en termes abstractes
del seu pensament, a la vegada, les descripcions del món que l'envolta i de
les situacions en les que es troba li permeten reforçar encara mes la
demostració duna determinada idea En aquest sentit, respecte dun pensa-
ment tan sistematitzat i científic en el mètode d'exposició com és l'obra
de Marx, la solució de Morris resulta totalment original l àdhuc prou
reexida les seves conferències no només contenen una traducció de la
filosofia marxista en els termes propis del pensament anglès sinó que són
també un esforç per explicar-la en termes quotidians 1 per tant més
fàcilment comprensibles ptr a la majoria de la gent no avessada en
qüestions acadèmiques En aquest sentit, el fet d'utmtzar el gènere de la
novel la per explicar la utopia comunista resulta un cas exemplar de la
posició de Morris, oposant-se a Marx, Engels, Lenin i les grans figures del
pensament socialista aue sempre havien manifestat certa desconfiança
respecte de les utopies literàries
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6.2. Perlodltzactó de Its conferències I característiques
generals tft cada perlotíe teòric dt Morris.

Ates el cumu! d'influencies que conflueixen en la síntesi filosófica
de Morris, l'examen del seu pensament esdevé necessàriament una crónica
del procés de formació teórica seguit per ell a f i de veure quines, quan i
com, aquestes influencies incidiren en la seva evolució personal D altra
banda, vistes les peculiars característiques del seu procediment discursiu,
l'anàlisi ¡«a de tenir en compte dos nivells paral lels En primer lloc,
considerar i resseguir les modificacions experimentades pels diversos
conceptes manejats per Morris en ¡a seva critica a mesura que avança la
investigació sense separar entre si les possibles vessants teòriques que
lògicament poden extraure s des del punt de vista de l'Interès disciplinar
deì seu pensament general el segon tipus de recerca na de donar compte de
les diverses influencies intel lectuals reOuöes per Morris, destriar
aquel'es que n serviren directament per a I analisi i que li permeteren
formar la se*»a sintes' La unitat de continguti de mètode assolida a! 'larq
de la seva vida de confer ere'ant permet, duna banda considerar la seva
oDra com un aportació fi losòfica unitaria coherent er» si mateixa i d;gna
d agencio per 'a seva profunditat conceptual L ínteres de considerar
detingudament la seva evolució teorica deriva de« fet que aquesta, mes que
no pas i estudi sincrònic del seu pensament permetrà conèixer l extensió
de la seva smtesi i ia ventaoie originalitat del seu pensament D altra
banda, la comparació amb els autors que me? l influïren -»situada Morris en
la tradició anglesa de la critica social l del penjament vuitcentista, duna
banda i en relació al pensament socialista, de l'altra

Tal i com es desprèn de les dades biogràfiques i dels seus escrits
autobiografies, existeix un data clau en la vida del Morris madur Aquesta
és sense cap mena de dubte el gener del 1883 quan va ingressar a la
Democratic Federation, Tunica organització d inspiració socialista que
existia a ¡Anglaterra de ¡època Pel que fa a la seva situació personal,
aquest fet incidirà profundament en la seva forma de vida ultra desenvolu-
par les activitats pròpies de la vida d'un dirigent del partit, Morris haurà
d atendre les tasques de la militància política convertint-se en un dels
protagonistes de les campanyes a agitació i de propaganda promogudes pel
partit Això l obligarà a reduir considerablement ei nombre de les seves
ocupacions per manca de temps t a quasi abandonar-ne algunes així, per
exemple, disminuirà la seva dedicació creativa i gerencia) a la firma
també abandonarà quasi totalment la tasca literària encara que durant un
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temps, per descans»', traduirà \ Odissee. Però el que és més important,
arran de la militància, s incrementa espectacularment el nombre de les
seves actuacions en actes públics, com a conferenciant, president, o
membre amb veu Per la mateixa rad, la quantitat de conferencies escrites
també augmenta en el període post. rior al 1883, sobretot després de la
formació de la Socialist League, i són aquests nous textos els que compo-
sen ei cos principal de la seva obra de pensador

A nivell teorie, Taf il·lació al partit socialista suposa el descobri-
ment de la tradició socialista de pensament i de l'obra de Marx Per indica-
ció expressa de Hyndman, el mateix 1883 Morris va llegir ei Capitai en la
traducció francesa del 1872-754' L any anterior s havia familiaritzat amD
e's escrits d'altres figures importants de la tradició socialista, com
Robert Owen, William Cobbett -qui l'hauria d'influir en l'estil d'escrfptura
directe de les properes conferencies **•- i els socialistes utòpics francesos
a QUI havia conegut a traves deis famosos articles pòstums oe Miil ̂  Mav
Morns assenyala també una remesa d'interès pels escrits de Russin
posteriors al i860 M i destaca que va començar a estudiar economia, el
propi noms cua Adam Smith i Ricardo entre els economistes Que
anteriorment desconeixia45 Totes aquestes lectures, i el fet q'je fossin
rea'itzadfs duna manera tan concentrada, havien d influir per força en el
seu pensament i modificar el seu punt de vista originari sobre la qüestió
ponto en genera) fent-li reconsiderar molts dels seus conceptes
anteriors en termes economies Tanmateix, Morns navia arribat aS social's
me prèviament i els nous estudis no havien de f er-n canviar substancial-
ment les seves idees sinó que venien a confirmar la seva reflexió anterior
dotant-la, però, de nova força teòrica Apareixen aleshores dos períodes
filosofies principals clarament definits, m anterior al 1883, l altra
posterior a aquesta data * Els textos escrits entre el desembre del 1877,
quan Morris va dictar la primera conferència, í el desembre del 1882, Just
abans d ingressar a la D F , són normalment coneguts com "les conferències
inicials" ("the Early Lectures* ), mentre (we els següents són
majoritàriament anomenats "les conferencies socialistes"47

Malgrat que en conjunt la diferenciació respongui a dades fonamen-
talment biogràfiques. des del punt de vista dels escrits es confirma quan
es considera el procés de formació teòric seguit per Morris abans resumit
L objecte de les primeres conferencies és i anàlisi del pensament de Ruskin
a partir de la seva experléíiCia professional en el camp de les arts i el
disseny, i la contrastació d'aquest amb les idees d'altres autors contempo-
ranis importants tant en I àmbit de la critica social com en el de les arts
Aquí, malgrat que Moms sempre hagi estat considerat el continuador de la
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Unía de pensament Carlyle/Ruskln destaca la influència d'un autor com Mill
precisament pel fet de ser ünterlocutor principal dels dos autors
anteriors * El resultat d aquesta fase de reflexió sera per a Morris
l'acompliment d'aquella operació de capgiramení te Ruskm que li permetrà
obtenir un marc teòric prou potent com per assumir l'obra de Marx I comp]£
tar la seva aportació persona) La reeelaborado del pensament de Rusk in
centra i àmbit de reflexió de les conferències dictades amb anterioritat a
la primera lectura d El Cipital de Marx, l'any 1883, la remterpretacio en
termes marxistes d'aquesta reelaboració, entesa com una primera síntesi
filosòfica, es l objecte de les conferències posteriors En aqwst sentit, les
conferenciem socialistes esdevenen una nova síntesi filosófica a partir de
dos unies grans pols, Rusk in l Marx *

D'altra banda, existeixen en els propis textos indicacions sufi-
cients com per corroborar la distinció establerta Els <*?s blocs de conferia
cíes esmentats presenten prous característiques peculiars per separar-les
entre si, i mes qu?n cal considerar-les des del procés de formació teòrica
d« horns Unes fan referència a 1 objecte d'estudi, d'altres a la conceptua-
iització manejada per Morns, d'altres a la seva posició política personal, i
d aitres a la construcció del destinatari del seu missatge En primer lloc,
des del punt de vista de la seva posició política, es especialment significa
tiu veure com evoluciona el tó admonitor! emprat i la manera de presentar
la lluita política en les conferències dictades en els mesos immediatament
anteriors al seu ingrés a la D F i les esente: durant tot l any següent així,
a Art s Serious Thing, (desembre del 1882) apareix perfectament planteja-
da la necessitat de comprometre s políticament per a poder dur a terme
aquella regenerado de la societat que predicava des de la primera confereü
eia però ara es evident que lume compromís útil moralment i política es el
que pren el bàndol dels treballadors sense, però, emprar cap dels conceptes
propis de la teoria marxista en l'anàlisi50, a la propera conferència, Art.
wealth and Piches, sense modificar substancialment el missatge de les
primeres conferències, Morns ja no empra només la critica social contin-
guda en la concepció artística de Ruskm sinó que incorpora també els
conceptes econòmics del Rusktn posterior al 1860 -especialment la
distinció conceptual entre la idea de veritable riquesa "Wealth" en el sentit
literal de benestar i la te nqutsa entesa com a acumulació de mercaderies
"Riches"51- Malgrat que com en tots els textos anteriors parteix de la
problemàtica artistica, assenyala molt més clarament i contundent que
abans la producció capitalista i la divisió del treball com els veritables
causante de la situació a què han arribat les arts En aquest sentit,
l'anàlisi perd moltes de les connotacions morals que caracteritzaven les
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seves admonicions anteriors per centrar-se en la descripció de qüestions
objectives des del punt de vista històric A la conferència següent, Art
urmr a Phtocncy 52 dictada a Oxford tl! 4 de novembre del 1883, Moms
es declara públicament socialista i finalitza el seu parlament animant
v auditor i a af illar~se al partit. El fet que Ruskln hagués col,laborat a
organitzar r acte i es trobés entre el públic, ha fet considerar aquesta
confer ença cos ¿\ senyal m»s noten del distanciament teorie de Morris
respecte del mestratge de Ruskm, malgrat que fou el propi Ruskin qui mes
emfàticament va defensar Morris al finalitzar l'acte55 En les conferències
següents, les dictades entre els actes politics de la Socialist League
Moms ja no duDta en utilitzar termes marxistes, com la lluita de classes o
la divisió del treball, per explicar el seu propi pensament

Un dels indicis més clars de l'evolució personal de Morris és e'
can%i de destinatari a qui adreça ei seu missatge esdevingut entre els dus
Dlocs esmentats En ¡es conferencies inicials Morns parla com a represen-
tant de les nasses mitjes i de les classes benestants i es dirigeix a la
seva pròpia classe, a qui intenta convèncer moralment de la injusticia
implícita en la societat burgesa, les exnorta a tenir un comportament més
ètic amb els seus semolants i una forma oe vida mes propera al veritable
ideal artístic54 Això implicava una posició de distanciament respecte de
la classe obrera a qui considera des d'una perspectiva paternalista i peda-
gògica La possibilitat d'educar artísticament als treballades i fer-eis-hi
comprendre la importància social de I art esoevé a la vtgada un objectiu i
un mitjà per a la ' causa del resorgiment de I artÄ Àdhuc en un text com
Anartí Socialism (1884), Moms es dirigeix encara a les classes mit jes
en un intent de presentar el socialisme com un sistema de pensament i una
soluao necessaria f ms i tot des del seu punt de vista de classe En confe-
rencies posteriors, degut en gran part al fet que cada vegada mes els seus
auditoris es composen excessivament de treballadors, Morris es dirigeix
directament a ells i aleshores tot el seu esforç teorie respon a i únic
propòsit de fer-se entendre per un públic que sap diferent a ell i ho sent
constantment en adreçar-s'm ** Aviat haurà abandonat tota actitud
paternalista envers la classe obrera, conscient de la seva força politica i
respectuós de la seva situació La "cause' per la que escriu i lluita, Ja no es
tant la del renaixement de r art com la difusió de les idees socialistes
entre la classe social que pot sentir-se directament afectada per un canvi
històric del gènere.

Pel que fa a la temàtica general és el propi Morris qui millor va
definir les diferencies principals El mateix 1883, en una carta dingiaa a
Andreas Scheu resumint la seva vida, Morris es referia als textor» escrits
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des del 1877 en els termes següents

"Both my storica! studies and my practical conflict with the
philhsttmsm of modern society have forced on me the conviction
that art cannot have a real Ufe and growth under the present
system of commercialism and prof »t~mongermg l have tned to
develop this view, which is in fact socialism seen through the eyes
of an artist, m various lectures "5?

La recerca de Morris en aquesta primera epoca ès una anàlisi de
carácter negatiu sobre les condicions de vida en !a societat industrial
comprovant la imposslbültat objectiva de realitzar el seu Ideai artístic,
un ideal que en algunes coses divergeix de la labor desenvolupada amb la
firma però que en d altres recull la seva satisfaccio de professional davant
ei treball i els resultats acor-sequits56 De fet, ¡a majoria d'aquests
prtmers textos palesen una certa incertesa sobre el futur i una actitud
pessimista sobre )a situació històrica en generai A través delís es pot
veure com «a seva reflexió no es en ei fons attra cosa que la recerca duna
sc'- 'Cio mentre que tots els aspectes de la realitat que examina li confir-
men el seu sentiment de disgust5<?

En les conferences socialistes, l objecte d estudi es concreta mou
mes Morris ja no estudia les condicions socials des o>i punt de vista de
l art. àdht: quan utilitza un concepte d'art que implica totes les facúltate
vitals 11ntel lectuals de l'home Morris, ara, considera el problema artístic
com una conseqüència de la situano en que es troba el procés de treball i.
com a tal, depèn de la resta de condicions econòmiques de la societat AIXÍ ,
des dei punt de vista temàtic serà molt taxatiu al respecte

"i have only one subject to lecture on, the relation of art to
labour"60

Tanmateix, en publicar un primer recull d'aquestes conferències, el
volum Signs of Change (1882), serà molt més explicit en relació als
motius que ! han impel lit a escriure, els objectius buscats i al planteja-
ment argumenta! dels textos. Aleshores queda perfectament palès com
l'objectiu primordial del Morris conferenciant era, en primer lloc, didàctic
respecte de les idees del socialisme i, en segon lloc, persuasiu respecte (ie
la seva viabilitat política 1I? seva necessitat històrica Això explica en
gran part el to adoptat per homs en la preparació dels textos
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"l must ask the reactor's indulgence for the repetitions which occur
in these peaces Socialist lecturers speak almost always to mixed
audiences and hope on every occasion that amoncjst those who
listen to them there may be some to whom socialism is only a
namt, and who have sometimes a dim idea, and sometimes none at
all, what that name means I say "hope" since it is to such persons
as this that they are specially anxious to give accurate information
about their creed"

Posteriorment, el propi Morris estableix perfectament les diferèn-
cies que separen aquests textos deis escrits més característics de ¡a
tradició socialista i com aquestes permeten identificar-los com a tais fins
suggerir de quins factors procedeix la seva possible originalitat teòrica

"F0f the rest, i have only to say that tnese lectures put some ndes
of socialism before the reader from the point of view of a man who
is neither a professional economist nor a professional politician"

D aquesta manera, Morris explica perfectament com procedeix la
se*a sínies» filosòfica i com aquest? deriva dura continuïtat de pensament
i d accio

"Whatever i have written, or spoken in the platform, on these social
subjects ts the result of the truths of Socialism meeting my
earlier impulse, and given in a definite and much more serious
a.-rr61

Així, si les primeres conferències aborden majoritàriament ques-
tions artístiques enera que sempre tractats des de la seva dimensió
social i. per tant, en relació a les condicions socials i històriques de la
societat industrial, les conferencies socialistes es centren en la v!sio que
el socialisme té d'aquestes qüestions 1 prenen més en consideració tots
aquells aspectes de la realitat social t política que afecten r art i confor-
men una vida humana plena Oes d aquesta perspective no te rts d estrany
que la majoria de textos dedicats a problemes específics i doctrinals del
disseny pertanyin majoritàriament al primer període

No e« pot oblidar que durant tot e) període de militància activa, t
més especialment des que «s fundà la Socialist League, Morris desenvolupa
paral lelament una altra tctivitat teòrica complementaria a la de conferen-
ciant. Es tracta dels articles escrits per al COMMONWEAL. El 'WEAL era un
diari que volia ser tant un òrgan de comunicació interna com un vehicle per
a guanyar r*o*js adeptes divulgant el socialisme en centres indusír tais i
cercles obrers El fet que molts dels articles siguin en realitat re^iabora-
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dons de conferències demostra en gran part com, malgrat les diferències
existents entre els diversos tipus d'escrits, responen a l'objectiu primor-
dial de divulgar el socialisme, propòsit que per a Morris constituïa la veri-
table tasca política tenint en compte que el socialisme estava mo't poc
implantat

"our business is more than ever Education History teaches us that
no revolt that are without aim are succesful even for a time ( )
the educationa1 process therefore, the forming of a rallying point
for definite alms is necessary to our success we must be no mere
debating'62

D una banda s havia de lluitar contra la propaganda del sistema esti
blert pero, üe l'altra. la compl'jxita*. teórica que suposava el socialisme en
la se*a forma científica feien totalment ne,essana la labor d explicació,
de difusió i de distusio dunes idees a l tsptra de tenir la força suficient
com per poder lliurar una batata que havia de ser definitiva Durant tota la
dècada dels 80, homs ded'cà els seus millors esforços a aquesta I«íx>r dt
divulgació, negant-se sempre sistemàticament a empreñe d'aitres actwi-
tats polítiques, corn entrar en la dinamica p?rlamentarla ¿questa postura
pot pecar de "purisme" com sovint s ha acusat MorrisM, però no hi na duDte
que això fou una de les causes que els seus escrits fossm una de les
aportacions teòriques mes importants del socialisme angles al seu propi
paradigma filosòfic64 O altra banda, aquesta postula política explica molt
be ei plantejament de les conferer-cies socialistes i les diferències que
existeixen entre els diversos escrits polítics de Morris Desseguída
n apareixen tres grans tipus aquells que resooneii a un entén general i en
pis quals Morns vo» explicar els principis bàsics del socialisme des del
seu punt de vista, aquelles que intenten analitzar una qüestió concreta, un
esdeveniment important o un problema ideològic sorgit a l'intern del
partit, i finalment els escrits de divulgació que volen, comentar o senzilla-
ment ressenyar, escrits d'altres autors importants del socialisme El
primer grup es composa pnmoroialment de conferències o transcripcions
d elles en el "WEAL i, per tant, integren el material documental bàsic per a
conèixer e! ptnsirnent de Morris Ei segon agrupa preferentment, els petits
articles periòdics coneguts com les notes al 'WEAL, són socialment
interessants por a comprendre la figura de Mor ns en tant que dirigent
polític fiiialment, els articles en els que estudia robra C'altres autors,
especialment la sèrie dedicada a Mrx sota el títol global Socialism from
the Root up il 887), però també sobre Rusk m, sobre Engels o sobre d'altres
autors socialistes, serveixen per a resseguir el seu procés de formació
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Intel lectual en el camp del socialisme.
Tanmateix, el curs (Je la lluita t de les campanyes polítiques expli-

quen en part perquè molt sovint en els escrits de caràcter general tamDe h»
apareixen les conclusions extretes per Horns a partir d'esdeveniments
concrets El seu interès progressiu pel problema de les fabriques com a
centres necessaris de producció i com a dipositaries de la innovació
tècnica, el valor de 1 agitació política, de les manifestacions, les vagues i
laccio directa, les necessitats d'organització i de disciplina en la
formació d'un partit així com el descobriment progressiu de la tàctica i la
política, són alguns dels temes amb que Morris s enfronta diàriament en les
seves activitats polítiques i que H exigeixen una resposta especifica AIXÍ
mateix, també pren en consideració qüestions de caire general com r impe-
rialisme polític, e! parlament i les institucions democràtiques, la família i
la qüestió femenina, en un intent de donar una resposta adequada a cada
problema però integrada i coherent amo el seu pensament general Aquesta
doMe dimensió d? les conferencies, la visió d'un ideal de conjunt capaç de
donar resposta a problemes pràctics i quotidians a la vegada, és un dels
factors que dóna mes actualitat al pensament de Morris

Si una dada de caràcter biografìe estableix la demarcació entre els
dos primers períodes filosòfics de Moms, un esdeveniment d? raractens-
tiques similars serveix com a cloenda per al període dt les conferences
socialistes Correspon a la ííeciSiO de sortir rtei partit i de renunciar a tota
militància política Ktwa presa per Morris el «690 desprès que una liarga i
profunda ens' en ei si de la Socialist League aboques ei partit a la
desaparació del panorama polític Aquesta decisió no implica en absolut un
canvi semblant de pensament ni es pot interpretar com una abjuració del
soclai'sme, homs tampoc no va dimitir perquè s hagués desi lusionat de ta
lluita política i dels socialistes Diverses raons I impel liren a prendre
aQ'jfjta decisió, entre les quals no es pot oblidar la complexitat de la ens1

del partit i la polèmica amb els anarquistes pertanyents a lorganització
Aquesta polèmica, relativament tardana respecte del que havia succeït a
Europa, situa el rerafons teòric del que serà la reflexió momsiana en e!s
darrers dos anys de militància socialista tant pel que fa a la seva ideologia
general com a la concepció de la lluita política La reflexió de caràcter més
general quedarà resumida en el que ser? la seva novel la mes famosa, ei
News ofMowne^ (1890), si bé continua' * en escrits i conferències del
període immedlötamennt posterior, l'anàlisi política, en canvi, queda p'an-
tejac?3 «n el text que Morris va escriure com a comiat de la Lliga, el famós
article Where An wefàw aparegut en el darrer numero de COMMONWEAL
que va
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A partir de la seva dimissió, la postelo politica de Morris es
modificà sensíDlement i això Queda perfectament reflectit en el tipus de
textos filòsof ics escrits a part ir del 1890 El procés seguit per la Lliga
fins a la seva desaßjf icio co.n organització política obliga massa sovint
Morris a definir -se políticament primer o¿vant l'escissió de l'ala
socialista que, dirigits pels Aveling i amb el consentiment dtngels, volien
incoroporar-se a la dinàmica par lamentaria, desprès, front als anarquistes
i Sa marginació en què es trobà el grup de Morris, i, finalment, per les
actuacions polítiques de l'organització en tant que grup anarquista militant
des les que va haver de desmarcar se un cop desintegrada la Lliga, Morris
es va trooar davant un ventall d'opcions polítiques, cap de les quals
acaoava de satisfer les seves idees ni s adequava a la seva I mia politica
D altra banda, el resorgiment del moviment sindical f 1 aparició d jn
sindicalisme de nova mena, pressionava Der la formació definitiva dur,
par n i polític respresentatiu dels treballadors i aquest no navia de ser ni
la 5 L ni l a S D F deHynoman Tant Morns com la seva petita organització
havien quedat a' marqe del procés, incapaces de comprendre el sentit del
nou Tovimení66 A més malgrat els vlnaes sentimentals í d am ist it qur
i unien a ,¿ Fabian Society dissentia dv la línia que aquest grup anava
prenent i desconfiava de 1 opció de participar en els governs locals
Finalment, quan es desencadenà el procés de formació de 1 1 L P. Morr is
havia experimenta- la primera ens; seriosa de gota i això l obligà a
retirar-se oe moltes activitats AIXÍ , en els any 90, sense deixar de ¿er una
de les figures mes importants del moviment socialista britànic, Moms va
quedar a' marge del nou proces polític Aquesta situació d'independent
explica en bona m»da les peculiaritats dels textos teòrics i polítics escrits
a par tir del 1890

Un dels primers aspectes important del període compres entre el
1890 t l'any de »a seva morí és la considerable disminució de la labor de
conferenciant mentre que s observa un augment d articles escrits per a
revsíes especialitzades, divis independents u òrgans de partits que no
són ei seu Morris va continuar sent uns dels conferenciants mes invitats
ptr associacions, grups i branques d* partits polítics però ja no era el
dirigent del partit encarregat personalment d'una labor tíe proselitisme en
relació a una organització, o de I educació ideología ooa classe social
S'havia convertit en un dels caps visibles de tot el moviment socialista i
sovint era convidat a explicar les seves idees Llavors, Morris sovint
dictava conferències preparades en anys anteriors O altra banda, en ser un
convidat d'honor i exercir ite president, la majoria de les seves aparicions
en public foren discursos improvisats dels oue no s'to conservat cap
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document escrit67. Les poques conferències que va escriure en aquesta
època responen, en general, a questions molt precises t tenen un caire molt
ideologic Aigunes de les mes significatives son les que li permetien
explicar i justificar el seu socialime contrastant-lo amo d'altres opcionc
d'esquerres. Encara que aquest és l'objecte central de diversos textos, el
cas més exemplar és el de Communism ( 1893), una conferència dictada,
primer, davant d'un auqitori format per membres de la Faoian Society, i
després -sovint refenda amb el títol Why l am a Commumst-, en un cercle
anarquista68 Paral lelament, d'altres escrits, en la majoria articles, tenen
per objecte reflexionar sobre la línia política seguida per ell en la 5L ,
sobre els seus encerts i errors a la llum dels nous esdeveniments polítics
En conjunt tots aquests textos composen una part important del pensament
de Morris, i, si són especialment importants, és perquè en ells define^.
molt més acuradament el contingut del seu missatge i del seu llegat
polític una dada significativa de cara a comprendre el contingut filosofie
dei seu pensament es el canvi termmo'ogic operat en aquests textos AIXÍ,
si en les conferències del període anterior Mon is parlava sempre de
socialisme , en aquestes s ocupa fonamentalment de "comunisme" tant pel

que fa a ta construcció dun ideal i dun model de societat futura, que com a
contingut ideològic ident i f icador d una determinada línia política, diferent
d altres similars60

Una segona característica important d aquesta època és la represa
ae la temàtica artística com oDjecte de reflexió monogràfica Les activi-
tats de 1 Arts S Crafts Exhibition Society i ìa implantació del moviment
arreu d Anglaterra mot u aren algunes conferències de Morris en Escoles ?
institucions artístiques, pràcticament des que el 1888 es fundà la socie-
tat De tots, però, els escrits més originals de Morris en aquesta epoca son
els dedicats a les arts del llibre Des que decidí imcíar-se en rotici
d'impressor i crea la Keimscott Press, l'interès artistic 1 historic de
Morris es polaritzà an les activitats de bibliòfil La historia 11 anàlisi dels
millors exemplar? de llibres impresses i dels IUbres manuscrits fou
l'objecte d'investigado principal durant els darrers deu anys de la seva
vida Es té constància d'almenys vuit textos diferents dedicats a les arts
del uibre, escrits entre el 1890 i el 1895 Alguns corresponen a conferen-
cies» d altres són articles publicats en revistes especialitzades70

La importance d'aquest nou objecte d'estudi es de caire teòric Elf
conceptes artístics derivats de les arts del llibre vindran a substituir els
models d explicació de les arts i el disseny extrets de l'arquitectura, cosa
que per si sola estableix unz diferencia important entre la reflexió de
Ruskm sobre les arts i l'aportació <2c hoii o AIV^ permetrà Morris coni ir-
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mar una visió molt més secularitzada de l'art medieval que la aue havia
donat Ruskin però també li permetrà resituar la qüestió artistica -és a dir,
ia relació que s estableix entre la qualitat estetica i ei procés de treball
necessari per a sa producció- a partir de les premises de la tndtstria mes
antiga, la imprempta

Aixi, doncs, el pensament de Morris segueix un procés de desenvolu-
pament propi al llarg d tres etapes teòriques fonamental i que es corres-
ponen amb els tres grans blocs de conferencies establerts anteriorment
en primer lloc, les conferencies inicials que comprenen tote ., dictadts
entre el 1877 i ei 1882, després, les conferències socialistes, o sia totes
les pertanyents al període 1883-1890, i, finalment, les darreres conferen-
cies que recullen totes les escrites amb posterioritat al 1890

Des del punt de vista de la formació d'aquest pensament, l'estudi es
planteja pnmord'a]ment resseguir i itinerari mtei lectual de horns tenint
en compte les diverses influencies que convergeixen »n la síntesi f i losòfi-
ca aconseguida Des d aquesta perspectiva les primeres conferencies,
malgrat no ser els textos capdals del pensament de Morris, assoleixen una
posició rellevant en i anàlisi car són aquelles Que defineixen el punt de
partida ' el programa teòric i politic oe Morris Constitueixen els
documents mes importants per a establir 1 originalitat de Morris com a
pensador i definir quin és el contingut singular del seu socialisme respecte
de ¡a tradició del pensament socialista En aquest sentit, són les primeres
conferencies tes que permeten saber quines eren les .Jees del Morris
pre-marvista, qumes son les similituds teòriques existents entre Morn? i
Mar* 1 les raons filosòfiques per les quals Morris aconseguí integrar el
pensament marxista sense modificar Substancialment la seva posició
teòrica No serà fins a les conferencies socialistes que s acompleix ei
procés d'aquesta nova integració fins definir el contingut de la síntesi
morrisiana total Això junt al peculiar sistema discursiu de Morris fa que
molt sovint aquestes segones conferències siguin bàsicament una relectura
dels mateixos problemes plantejats en la primera ep :a Ara be, de vegades
comporten un canvi de perspectives teòriques fonamental que permeten
Morris avançar considerablement en la recerca i siuar la problemàtica en
una perspectiva més próxima a Tactual Així, per exemple, les considera-
cions fetes per Morris en les primeres conferencies sobre les maquines,
que aleshores suposen una reflexió sobre els sistemes artístics de produc-
ció i 1 obtenció de qualitat estètica en els otjectes d'ús, esdevindran en la
fase següent un minuciós estudi sobre el problema de la fàbrica, dei valor
progressista que pot revestir la maquina com a fenomen social i una
meditació en relació a les possibilitats progressistes que porta implícita
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la innovació tècnica t !a investigació científica L'anàlisi de les primeres
conferències permet determinar els trets identif icatius del pensament de
Morns t la Oase conceptua) des de la qual avançarà la seva sintesi parti-
cular Estableix, doncs, el vestíbul del seu pensament i, com a tal, def met*
més -.larament la fase de formació del seu pensament, de reconsiderado de
totes les seves experiències anteriors.
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pac it

CrtadirPidBaGeoTQ'anaBurneoones IO 5M860 Mendrson «^O'pag '??
adtiuv^eUm» '954, paç 5T9

(32,1 if i ft^t to *r 'te or spee* on socis) protjltms, i always try tot» as direct as1 poss'O
can be" Corta al THE SPECTATOR 20/6/ ! 895, [MM CW xvil, Introd, peg.

i95D)p«c 370)

í 13) "l art now about a lecture for a duo In connection with the 5 D F i intend
ont mort plain spoken i am tired of osing mealy mouthed" Carta a Jenny Morns Mer c
1883, Htrtdr son ( 1950), citada segons Lindsay ( 1975) peg 258

(34) Faulkner ( 1980) peg 101 Segons «quest autor, Horris aplica avant la lettre les
regits* l'estil directe Que Oeorge Orwell havta de definir com la base liter èrta del
"ver it«b le dimrs politic

( 35 } "He often used to say that the teutonic, was the poetical element in English, while the
romanct element mm thi» of lew , practice and business MM citan« E Maonusson , in*rod
CVN Vu.pag xvii A Mor r is 1 1 desagradaven profundament les paraules angleses d arreï
listini i stmprt pretèrit utilitzar la forma anglosaxona a la ratina Això no suecfeix en
its conferencies on el desig « fer-se entendre clr meni i impuisa a utilitzar eh mots
més eor^erits Tal i com destacava el crític anònim de la ressenya del HUÍ» waters ̂
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Ar? apareguda a i ATHÍNAÍ tti t> Sttemore dri 1 862 A* io ti» stvie of im? discorse«
ñr MOT ns woy Sd <Jo »li i to r m furasti* of his taste fro false arcnaisms wd anectee
roughness of tu pressten , wtjtet M the fets! ye bu» whims unworthy of hi s power :"
I Faulkner 1973, pag 287]

' 3C ^ "Bu* t* is cl§8r*r now than it wa* to Morn* that, struggling for simplicity. he produces
r.js most powerful writing wntn he addressed him»it to those wot», ing- cías» eudw:«s
who seemed to htm w different from himself* LeMire f 1 962) pag 15 EP Thompson
U955)p»sg 168 sobre en lenguetgi (k Morns

(3?) Holts autors, con Paul Thompson ( 1967), Lindsay ( 1 9?5) o Faulkner ( 1980), tot
remarcant li modernità» tul seu astil oomidren les conferencies tte Moms com el«
sais sscr its ft més Qualität l iterar »a Posstbitmar.t siguí Paul Tnompscfi §' mes ta*tf • j
ai rtspec'e "Yet , the c fficulty in writing, tne grift of tf^ text and the penetrador of
t n* arguffier.t males Murris s lectures tna tnov vaSuab«« oar t of his literay
[pac 45]

4- , 3ot'e les 'titj'es T,rji'ite5deM<.'r í »e^ees^'ai"«'' tj-' !^e e- ' '9'I^ïç.
ïvt ' :s :« *y"t yti'itza«; r>rwi5 ̂ e" Dr «c-j^e-'r SG«J*C'?! 3aor. ST e :
e$Cr"i!fc'''í» "a-r'S'r.YoS ,A ju i, ! ** ',':•;,•• ' ¡i ̂ "s K iftd'C #• ò
C^c-e^e" A"«»?1 159! "e&rooj'3ap«r ^»r en1 append-' * «s^.x^y, c* *^!í
Socife 's'es'a* i6rtuf9« «oti*-1«^ la font pnnc-pa" «xn^n jasen* % t^Mmon1 * "it
»tu' é é' 'e^-ff' ' otui'iï jt' t r "'«ú1" D%r ' ' 95! ' ¿o» 2t9

•»1 • í '<• *\r ;v ' fSS / í**. Ir-

s ¡ec'vjres Pau¡ Meier \ '< 9^2 ) en can» , oestaca 'a manca de prove« 5y:»
i per af'rwoT una iectya de's te*to$ dels socialistes ytopscs fin« i tot ouar> er

contertrcia ni apareuen citats ( TfieHooisafCtvilijitw, \ 885 ! Nom« es w*
Drövar a WH' de l analisi de' pensament de Murris comprovant )espo¿s'.c!e.
5 1 Hüls conceptuals ex isteot« l pags 241 iss,vfu«"eianaliside«r>»·olupaterse1a»

i t 'i, ] vture les pagines 250 iss per a la inter pretacw mor r isiana*is capítols*
Mil!, Chapters ¿r? Socialism, que Mor r !s ctta en Varttcle Ho* l öecxn* s Socáis! en*/ e
els textos principale de la seva formació economica

(44 } MMCWXVi introd pàg xvf

( 45) "wrw» i took, that step i was Diana ly ignorant of ecüWTiícs i had never st mjcn a.-
ooenid Adam Smith, or heard of R leardo orofKarlMrx* HpwitxcanteSrig'-*'
;i894),riorton(l984)pag 242

' 4t ' Alguns au'ors proposen una a'tra penoditario £ P Trvonosö" ' 1 955 - 0aç ! ' ". •
LeM'rii 1962/pag 23 inclouen les conferencies dictades t ms ai 1864 «r, ¡a primer a
fase teòrica Thompson parla explícitament de l'estiu del leM.datae^quer-'inïtttu're'
els meetings socialistes a Veire lliure", es adir en parcs i en e!« carrers
cariv lestafciiï* com a primerptr iodi ei compres entre 167~ 1 1 §84 .i

La dada que, dB de la per sperava fciografiea UÄtifi
ioawieisidelaSOF el 1864 i laeraanc* taSocw ist

del punt de »tstadel continguí de lesconferèfíc«es, tenen en conptee' to esportiu,
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similitud estructura! , ti tipus di tematica tractada preferentment , t els tipus ar
conceptes utilitzats w Morns w J anelisi Aìesnor« tentes tan declaradament
socialistes com uufotWört wsjs fattoi ToiK M1 1/1884), Artwà Sa*. duo.
( 23/1 /1884M Arfafílá&w ( 1 /4/18S4), segons te tìHf? donate ptr itMir»^
seu eafenoar i . s integren m el plot d tarns ore- social ist»

i 4 ~ « Hawaii i l f y v > » £ P Thompson! t9$C)pag£24$-4ippr íes conferencies wen1:
"first lectures" i pags 304-3 ' 2 per te confrencies socialistes £n tota ¡a
bibliografia posterior . la denominarci habitué! per aquestes conferencies i aqueste
e^XÄ^dHa vida di Mor rises la de "pre-soaal iste"* *eure al resprte Morton
m ftupncir tls cnttns dila evasetelo LifM»av(!975)oèc 265,considrila
tfttu^s U?' ßr '.̂ ' com la tola que ectasie« el canvi * per jgdp t«ör ic "Hts work
1883 isastéadvarxicons'stentettemot to clarity and express al! that ihufrnna'w. c«
Car<'& meant to hm¡

i46/ "m Hants #n ftors tor Ar; \. IBs! Mor nsfietì to prwert tí« voice otRuSà ' - f ro
the mcwth of Mil' He could *»We he«eV acctp* the <Joctr»ies mtnttor«! Ac^e, bu*
had '»o* vet flpvel««! 11? cw»n future mora' «vstfw te Mire • i %2 ' pag 77

acor ia^. r 'iccüsa*1* t«·tBi»l«jDrç '«augnai? veuretefröenndsavi '97C, ,pao<

8 18

dar^cd f 'a*' '6^«j - Humus' i&^«f 'v ORTI r«» sorw?ft»r^ mort §!*"'<'%
-'2 U à?^e '".r- "re c*/ star' ;",8í§ y «"t<irvcy J xcasional tut!1: •.« '.

rtaB-.1 Ju'"<; 'í1"

tii« 'aöor* i «»w»̂ r te* '-iwse« " î'»« «f< je oyir- stJ»ç»f< »a
i se. á ^o^'a« A

aryir»' % r us» "'»«è »ir r- » > * D
icr«;

jnp/nar!»r.eri: ei tuoi d'aquesta oon?erenciaera Answt&rrwàr* £¡tri. .1
tuo' met »>a ur ccmtntr i sarcastic di ̂ us* in a propfc»t de1 cwcepte de

1 53 ; El comentar , di fiys» ir« a^rt la (»fr ene J« de lorr i$ es trooa a 7r*Ar(cf£r*¡¡y*:
Veure Lindsay (197S) pag 263 L'ftftsay ( I9?5)pag 265

( 54) 'But fyrthtr i earnest Iv wish that the middle classes, to whom hltherU i
per sonai ÌY addressed myself, snould lot» to all these matters and become
also, as they or tamly should oe, since they themselves suffer ?rom the same
which oppresses the poor " Carta a Maurice 1 ill \ 083 (Henderson ( 1 950) pàç 1 76

t ací »tuo psír iaì ista adoptada per HOT r is en aouesta època ha estat äUstacaös er
primer 1 loe per George Wydle qui sempre vi comprendre la labor politica de Mor r i- r
pase e la volunta® d esoucar als treoalladors (Carta di w aralo 3 Coa er e1 ¡ u d¥9 >
ricullWB or nn CW XVI , Introd. peg Xii » a ( « 9 3 6 ) n j En tant queer iter •drftMdo'
di te eractr tstiques de íes eonf̂ rencws, l'actitud de Morns respecte la classe «Fr s
ha estat destacada per E P Thompson 1 1 955 1 pag 245 , comparant la sevs postura m:
ladeCaHyle.RusHn i Arnold, pr Paul Thompson ( 1 967) pag 4f i per
\ i<*75)pag 244 Aquest drrer cita tes ooflfereicies TnfArt&tr·+Ptrp't·
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T ne Pwsml, 'f pfAfrntWcturs m Cw/tafw ( i 80 1 ) cm »et mts representative*
ti Ktituc

t Sé» "Scott twenty persons m a litt l« rowr as dirty aseonvtnient and stir* ing a gooaassi it
tooà the fire out of my fine ptr ions, i can tell you n is a greet drawoac* that i can tau
to then» roughly and unaffected Also l would likt to know what imount of real feelings
undr tits tneir Domoastit revolutionary tali when they git to twit i don t stem to nave
got at them yet -you see, this great class gulf lies between us" Carta de Mor r ¡s a
Georgiana t -J 27/S/1885. citat per Lindsay (l 9?5)peg 291

T) Crtaa Scheu 5'9/lM3.Handr3on(1950) pea 18?

( 52 ) ">§y see, t »or i prttty hard, and on the whole very cfwfyìlv, not altogether i how for
mere ; Jd9*ng. «tilHess for pram, arfl white i work i havt the ctu« alwt/s in mind .
and vft t » >w» that the oust for wnich i special<v wvi is doomed to fail. at leas' ir.

••ing, i mear- that r t must go under, whert or ho* evtr u may oorr.e ut agi" ' *,"
1 e>pl8*" wftat i m driving at, out n does somttimts stiff, to me i strange thing

06í*ï*tfi to WO'

í s lot» 'nat'ig" Crtaa Georgiana f -

»*t*-riflf« tea." flffTisstr^jf/tj r
1»r5 f-% ijt;'̂  's turneo oví>r or' ̂ ar/ rtfles, ano "it rsw has not art **•*

* is cyrrr 5 1" ̂  fwuigr arcPtcr-fv? 4~'s ' i t>?C ' MM * i <>3^ 1 1 .pac *•. -
Mrris se·cusape' ricser capaç fltacw soiucws • li
.r x^e''r ' : " '> es ?'AÍ a' fma! cte 'a orVmci?

' t ! , .r, "*> c'^- K' 'r-vr a' pregat' (te 5yz< ¿fíTm?, ( ' 686 ;

ti' Nota*- *[AL noxaOBeiapQiittcade'-e H [MMCWAU mtrod p«j»M'r.]

' «S?- Adopció «'• ter me P'jr iste p*r qualificar ta Mntapo'i'ica mantinguda per florrt« vturt
N P ear sor , líe^paçs 23 1 24, Lirtfisayí ¡975j MQ 3n,|F Thofr.päör, •: 1 915 / e
r<*ianc i la que*1io pwlamfntw n Payl Thoinpsy» ( i éf"7) er« relat *c si se·j pfn*.y>···»
po' »t «c, Merton ( !9<b?j i ( 1984)

• t>4 6ÜH Colf 195ÏHI IP Thompsor,« l9S5)pag 304 "the vision ot thè Cause w«
s special ano his most permanent oontnöution to the British ù

t 1 5/ n / 1 890 Acwest r tide va ssr ree laoorat en una conferència.
vVnw VMTfA&ifKiN», dtctada el 50/8/ 1 89 1 1 es la qut no « n'ha cons^vat cap
went vwrf Leflirt(l%9)C«lendr)lA|iO«rtJiR M.num le»5

« tt ' 'j D H Colf ' '• 95! ) in l P Thompson M 955 )

(C?) Lenire n ̂ 9) Appèndi« I HI

( é& J AGutsl ,4\ (ou publicat per primera vegada el 1 903 per Qeorgí berrera Sna« er, ei
FABIAÍ. TRACTS mm \\3 Per »(Mgohtttol, veure undn/ ( l975)LeMir»(
AppnQif i , t ¡s »dntïfica com un sol tent äictat ««s vegaaw si De constata i §*
dì dues conferencies difrmts, una per tanytnt a« 1 892 , Csmmtnimf, /.r, P
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i aitff, corresponent! li pudica« per Sftaw a? i \ 893 veurt ti retpecte unire
( 1 969 f Appendi» o

MackeiH l90l/4«Hi.pec 294 en per Ir dtf socisl»sine de Moms .corcata a*4

fasts di reflexió it relative ai state sociaì lyr ear itr ana sociaiis»Ti
Recu'l-'. amt> mtz p^ofyndita» per Le îr« 1 1%2) pig' ?j-?4 vwrp

< 70 » Act uaiment es te obstar«« tf almtnvs sit e»"tts ÖWIÄS mwwgrtfiwntnt a If ¿
ÄI I liort.dits dials els rots o&negutssriprieuitssof> lasmtertnc'i int/a
(19/6/1 893 ) » els «saigs XV- w,';.v (1993) pubi w*t rtre els 4^tó ̂  Crsfk £f$n s
1 art icft ufi tieArifsttt ù&Mm fff'ffc Wmxvt Bo», s afufa »QAvysèurg m f/*
Fourteenth C*nt«r\ publicat a ldre^istaB:BL!OOP(A^H¡CA Tots aouesti fian estat
«ditsts per nay Morris il 1 936
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7. El pensament de Morris ei> les primeres conferències

7.1. OOestlons prèvies: el sistemi de les arts

En totes aquestes conferències inicials, i art és el concepte al vol-
tant del qual gira tota la reflexió m oms i anà Punt de partida i a la vegada
objecte a'estudi, l art es analitzat en aquests textos des üe tots els punt?
de vista, t convertit en un concepte universal amb continguts relatius a la
vida i als comportaments socials Ouan Morris parla d'art, ho fa en dife-
rents contextos i amo diversos significats, dels quals uns son tractats
específicament en tant que conceptes centrals de la seva aportació menrre
que d'aìtres rei le, .n i contenen el canvi de s'gnff tcaciò operat en el concep
te dart al llarg de! segle xix Així, de vegades i art equival a 1 Art amb
majúscula sorgit desprès del romanticisme i alesiiores fa referencia a una
determinada qualitat dels objectes que els converteix en öftres dart En
aquests casos esdevé una i-tegoria estètica que distingeix uns productes
dels altres, en converteix alguns en oOres singulars que exigeixen duna
consideració especial en tant que obres dart i estableix diferencies oe
grau entre ei'es en Dase a un nou tipus de qualitat, l'artistica, refenda a si
mateixa En d'altres contextos utilitzant voluntàriament i tfuna manera
programàtica el sentit pre-romantic de la paraula, I art identifica totes
aquelles activitats numanes ocupades en la creació, sigui d objectes darle,
f actes o d obres d art En aquest cas, la paraula designa exclussivament un
procés de treball i es tracta d'un concepte eminentment pràctic relatiu a la
creació artistica Des d aquesta perspectiva, la reflexió morrtsiana prèr» en
consideració el sistema de les arts tal i com s'navia anat establint al llarg
del segle i les diferencies que permeten considerar determinades activi-
tats com superiors, autònomes o totalment separades de la resta. Final-
ment, en roòra de Morris l'art adquireix també un significat genèric, i, pres
com a fenomen cultural, denomina el conjunt d obres i de productes realit-
zats per una societat en un determinat període històric L'art adquireix
aquí una dimensió històrica que el vincula directament a l'evolució global
de ia societat, tausa i efecte a la vegada del seu funcionament

Malgrat les diferències teòriques i conceptuals que puguin haver-
hi, tots aquests si^iff icats diversos no són oposats en el pensament de
Morris stnó que apareixen interrelacionats composant el marc teòric gene-
ral que permet establir diverses Unies <r investigació disciplinar D'una
banda, el fet gue existeixi una certa reflexió sobre les categories estéti-
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ques i sobre l'essència de' fenomen artistic, pertnet descobrir en la seva
otra una teoria o filosofía de l'art, enera que aquesta no prengui en const*
Of r acto les arts plàstiques o Its Belies Arts en conjunt Aquesta teoría de
l'art s ocupa específicament del procés artístic, busca les connexions
possibles entre els diversos gèneres artístics l predica el principi c'è la
unitat de les arts perd en un« termes diferents als habituals a l'època Per
altra part. les consideracions sotre la mateixa practica de 1 art. sobre les
activitats concretes estipulades com artístiques, indueix Morris a ref lexiQ.
nar sobre el procés I les formes del treball numi amb les consegüents dife-
renciacions socials asignades a cada una Finalment, la dimensió històrica
que pren el concepte d art rempeny necessàriament a pensar el procés
historic, el desenvolupament dels fenòmens culturals, i a considerar mes
detingudament la idea de progrés sense deslligar-lo dels veritables valors
eiviiitzatons A la vegada, tot reverteix en una redef inicio de lanistóna
de i art » de! valor instrumental que un coneixement d'aquest tipus pot
tenir per a la practica artística 1 1 estudi de I art

Abans d'analitzar la concepció morrisiana de l'art, val la pena atu-
rar-se en una qüestió de principi s oree tsar ei sistema de les arts Oe que
Morns s ocupa específicament £n primer lloc, cal constatar que, malgrat
ser un escriptor de reconegut prestigi, en tots aquests textos Morns
rarament tracta qüestions de literatura ' En els pocs passatges de les
conferències on fa referència a escriptors i poetes, la poesia apareix en
qualitat d exemple de les »dees exposades sobre la situació contemporània
de les arts en general en funció del principi de la unitat <Je les arts2 E'c

escassos comentaris sobre literatura no donen altres indicacions aue les
que es poden aeúuir oeis seus gustos com a lector i de les seves obres
d'escriptor reconèixer un moqel estètic que orienta Morris en la majoria
d apreciacions scare ! art de la seva època, sowe bona part de la seva obra
professional 1 sobre moltes de les qüestions Que abordarà en les conferèn-
cies, la literatura com a forma artística, però, resta totalment al marge de
ia seva investigaci teorica Si en el cas de la literatura les referències
son mínimes, en el d'altres arts, com el teatre, la musica o la dansa, sor»
completament inexistents, Morris arranca de la seva experiència com a
dissenyador i artista ja que foren aquestes ocupacions les que, en els
primers temps, motivaren la ma torta de conferències3, desprès, les
activitats de la S P A B, l'obligaren a elaborar més acuradament les seves
Idees sobre arquitectura Per tot això, el que la reflexió de Morris prengui
sempre en consideració les *rts visuals tradicionals, o sia pintura, escuitu
ra \ arquitectura, i les aportacions critiques» corresponents no ha dt supo-
sar cap sorpresa
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No obstant, el veritable objecte d'estudi de Morris es situa en un
àmbit molt més restringit Només iniciar la seva primera conferència, en
ei primer parlgraf de The Lesser *rt$ afirma ben clarament que la seva
recerca versarà exclussivament sobre íes art« decoratives, també anome-
nades arts menors ! que, sobre aquestes, tractarà de

"the nature and scope of these arts, on their condition at the
present time, snd their outlook In times to come" *

Tot seguit adverteix que no parlará ni tan sols de passada de les
arts plàstiques, tampoc del gran art de I arquitectura, encara que, al seu
entendre, totes les formes artístiques estan en realitat íntimament rela-
cionades entre elles, tal i com sempre ho havien estat -en textos poste-
riors, però norris haurà d abordar I arquitectura com un problema autònom
i manifestar la seva posició particular ai respecte- En aquest sentit ec,
importan* constatar com accepta ja des del mateix punt de partida una
situació històrica determinada malgrat no compartir-la des d'un punt de
vista tednc a la seva època, les diferents arts estaven no només separa-
des en especialitats autonomes sino totalment divorc'ades entre si5 i la
distinció entre Beiles Arts i arts menors era habitual en el llenguatge
artístic De tota manera, amb la seva opcfó en favor de les arts decoratives
Morris acceptava i reprem« tota una tradició autonoma de reflexió que,
des que ei 1753 es va fundar la Society of Arts & Manufactures, s havia
defeat específicament, al llarg de tot el segle xix, a esbrinar la natura
artística d'aquestes velles arts fins que Alois Riegl la completaria en
termes historiògraf ics a I acabar el segle Cal tenir en compte que tant
I interès per les arts decoratives com el fet de plantejar e» seu estudi en
funció dels repertoris estilístics i els sistemes ornamentals, es correspon
històricament amb l'aparició de )a decoració domèstica com a problema in
dependent i separat de l arquitectura l coincideix amb el desenvolupament
duna concepció de I espai interior centrada en l'objecte i el detall més que
en el propi espai

Quan Morris va Iniciar la seva labor teòrica a mitjans de la dècada
del 1870, les arts decoratives es trobaven en una situació substancialment
diferent de la que havia inspirat al seus predecessors immediats, com
Pugin, Russin, Henry Cole i la resta de Reformadors, i, lògicament, tambe
havien variat els plantejaments teòrics amb que s'afrontava la creació
d objectes d ús La professió de dissenyador havia estat definida com a tal t
a<»\uc, quan significava creació <TArt Furniture", havia assolit un cert reca
neixement social Gràcies a rexit comercial d'algunes empreses, com la
mateixa Morris & Ço, les arts decoratives havien demostrat ser un sector
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important dt l'economia anglesa, per la cual cosa l'estudi teòric d'elles
aOQutria una importància extrartistica6 El problema general de les arts
decoratives havia estat reformulat en termes d arts industrials, tenint en
rompte que el concepte <jue havia experimental un canvi mes radical de sig
ntf icat era el terme d'Indústria. 51 gràcies a l'aportació de diversos autors
les arts decoratives havien assolit definitivament categoria artística, la
reflexió es preguntava ara per la mateixa producció d'objectes d'us

En aquest context, el fet de dissertar sobre la pròpia experiència
professional era prou habitual a l'època com perquè Morris, un dels dlssen-
yadors de més èxit, no ho fes Els seus plantejaments, però, sigui per
influencia directa o RusKin, sigut per la voluntat de desmarcar-se del
corrent contemporani de disseny seguidor dels Reformadors, sigui per la
convicció dels perills implícits en una concepció de l'art corn la promoguda
per l esteticisme, excedien en escreix els merament doctrinals i des de Don
començament es proposaren com una teoria genera! de les arts decoratives
enteses com creació d'objectes tí us És aleshores quan el programa teonc
de Morris adquirei* certa originalitat respecte d'altres aproximacions
fetes per professionals de i epoca La seva investigació es planteja tres
direccions fonamentals en primer lloc, l'anai'Si pròpiament dita duna
determinada practica artística des duna aproximació teòrica genera!, en
segon lloc, una consideració critica sobre la situació de les arts a l'època,
» , en tercer lloc sobre les possibilitats de desenvolupament futur que no
descarta la construcció utòpica d un model d art des del qual examinar i
reaccionar front a la situació actual Tots tres nivells de reflexió coevs-
teixen barrejats 1 totalment interrelacionats en la recerca tal i com
apareix exposada al llarg d aquests textos

De tota manera, malgrat el canvi de perspectiva ocorregut en el
període comprès entre 18601 1880, l'aparell teòric i conceptual errmrat
majoritàriament en l'anàlisi del disseny depenia encara de les aportacions
fetes vint anys abans per Pugin, Ruskin l els Reformadors7 L otra de
horns constitueix un bon exemple d això, i, de fet, són aquestes fonts les
que estableixen el marc teòric i el punt de partida de la seva recerca tai i
com ell ho reconeix repetidament Aixi, si en diversos passatges cita explí-
citament Ruskin reconeguem el seu deute envers ell, també dirigeix parau-
les elogioses a la labor i les idees dels Reformadors La manera com Morris
accepta la majoria de principis doctrinals establerts pels Reformadors en
el camp del disseny ornamental ja ha quedat prou patent en capítols ante-
riors Ara be, de forma similar a com accepta moltes de les idees d aquests
autors, existeixen punts de divergència importants i, només en la definició
de l'objecte d'anàlisi, apareixen diferencies prou notables que indiquen un
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canvi d'òptica, Imputable sens dubte at marge de temps transcorregut, però
que descobreixen una intenció polèmica en la postura de horns

Així, per exemple, respecta dels Reformadors, homs demostra una
sensibilitat i un propòsit totalrm-nt diferent en relació al fet del disseny i
la ¿èva relació amb les Belles Arts. La intenció inicial de Morris no és el de
mostrar el caràcter artístic oe les arts decoratives ni el de posar en
evidencia les similituds de practica i concepte existents en relació a la
pintura i rescultura amb l'objectiu d'equiparar-les i trobar un lloc per a
les arts decoratives en ei ststtma de les Belles Arts. Aquest era un aspec-
te del problema dirigit essencialment a promoure l interès dels artistes
per una determinada ocupació professional homs tampoc no pretén esta-
blir I especif icitat de les primeres ni ocf mir doctnnalment el disseny
industrial com per poder confeccionar un t,»a d'estudis 1 formar un nou
tipus de professional més especialitzate E» que si comparteix amo els
Reformadors es una intenció didàctica respecte del públic per a que aquest
sigui capaç de reconèixer el veritable art entre la multitud de productes
Que se H presenten al mercat, però el seu objectiu principal és més aviat
el d'explicar les causes de la separació existent entre les diverses formes
artístiques, comprendre la marginació Oe les arts decoratives respecte de
les Belles Arts, i, f malmeni, advertir de les conseqüències que te i pot
tenir l'aïllament mutu de les arts, atès Que, per a ell, la categoria artística
ae les arts decoratives, com tamoé la de moltes altres activitats numanes,
es un fenomen evioent i, per tant, axiomàtic En aquest sentit, en ei seu
programa es planteja, en primer lloc, 1 oportunitat i la validesa Mstonca
de la separació disciplinar de les arts que, malgrat estar avalada per la
practica professional, porta implícita una concepció de l art que li sèmola
totalment restrictiva i impedeix una comprensió global del fenomen artís-
tic Reapareix aquí el concepte o ideal pre-romantic d art a partir del qual
és més fàcil plantejar un sistema de les arts que sigui més globalltzador i
integri la pluralitat d activitats humanes que composen la vida en societat
Alesnores, homs, recullint les idees estètiques generals de Ruskin, s en-
fronta amb ei mateix concepte d'art 1, a través d aquestes conferències,
mientra trobar-ne un que sigui aplicable i pugui ser compartit per formes
artístiques molt diverses entre si Aquesta seria una nova interpretació
del principi de la unitat de les arts promogut des del romanticisme, basat
en una possible equiparació de totes les activitats dedicades a fer coses
tangibles

Si en relació als Reformadors, 1 obra de horris suposa essencial-
ment un canvi de programa teòric, les diferencies respecte de Rus* m
deriven primordialment de la concepció de les formes artístiques Només el
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perspectiva prou important ja que, essencialment, Rusk i n havia voi out
demostrar la capacitat decorativa de les millors owes <rart de la historia
9 Homs posa en evidencia aquest canvi de perspectiva establint com a
premisa una idea d'art decorativa Que contradefx totalment una de les
regles artístiques fonamentals de Ruskín, la que el critic havia formulat
com

*a law of simple common sense not to decorate things belonging to
purposes of active ano occupied life 10

En contraposició, horns afirma

"it is good for any hour of the day to be wholly stripped of life ana
beauty, therefore, we must provide ourselves with lesser (I will no
say worse) art which to surround our common work~a~day or
restful times" "

En el rerafons d'ambdues afirmacions existeix, lògicament, una
diferent concepció del plaer i de l experiència estètica En aquest cas, però,
es important destacar, en primer Hoc, oue Morris accepta, front a RUSH n,
la possibilitat per a l'art tíe participar en les tasques pròpies de la vida
quotidiana, justificant aquesta seva arrelada convicció per l'existència
duna tradició històrica especifica El següent pas, sempre front a Rusk m,
es e' de definir la natura especifica de les arts decoratives, es a dir, dun
art, que s'aplica i pot tenir una presencia real en tots els àmbits de la vida
dels homes, servint tant a les activitats laborals i pràctiques com a les
pròptes de i oci, com de fet són les Belles Arts i la seva peculiar experièn-
cia estètica Ja només pe! fet de tractar-se dun art essencialmennt apli-
cat i aplicable, sorgeix el seu caràcter tecmc i instrumental expressat en
termes de finalitat social Així, l'existència o no d'una finalitat clarament
social és el que permet Morris establir una diferència fonamental entre les
arts decoratives i les Belles Arts Posteriorment seri la comparació entre
finalitats diverses el que delimitarà teòricament les formes artístiques
12 De tota manera, prendre la finalitat coma tret distintiu de les arts
decoratives permet Morris situar la seva reflexió en un marc general,
almenys tan general com el que havia empres Ruskm Negligint les possibi-
litats conceptuals derivades dels processos tècnics, a partir dels quals es
pot definir l'àmbit d'actuació propi de les arts decoratives particulars,
Morris pot abandonar el discurs purament doctrinal, que com a tal i intere^
sa, però que considera secundari respecte de les profundes qüestions amb
que s'enfronten les arts des seu temps l3 D'altra banda, un plantejament
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d aquest tipus 1 obligaria a tractar per separat cada un dels diversos of fets
i a destacar els elements que els distingeixen entre si: de fet, aquest és el
plantejament adoptat en els escrits mes directament orientats a disseny i
a decoració de la llar l4 Pero a mes d'encobrir ?1s factors d'unificació
entre els diversos oficis, l'anàlisi de 1es arts decoratives a partir dels
medis tècnics impedeix reconèixer aquella dimensió estètica per la qual
les arts decoratives poden ser considerades arts, quan, en realitat,

"these arts are part of a great system invented for the expression
of mans deHght in beauty'15

Tai i com s'apuntava anteriorment, a mesura que Morris desenvolu-
pa el seu pensament, també les Belles Arts per comprado amb les menors,
adquireixen una finalitat especifica que defineix el seu objecte de treball
f, per extensió, la seva essència artística particular Així, a The¿ésser
Arts ofi líe ( 1862), un dels darrers textos del període, i objecte de les
Belles Arts es ei de satisfer les necessitats espirituals 11ntel lectuals de
l'home, mentre que les rts decoratives subministren els objectes necessa
ris per a subvenir les seves necessitats materials l físiques en l'acompli-
ment de les tasques vitals 16 La mateixa idea es manté en un escrit
posteriorl?, però ara, aquestes diferencies de finalitat, a mes de presen,
tar-se com a vessants complementaries d'un mateix fenomen cultural,
recullen una jerarquia de valors ! integren, en el cas de les arts decorati-
ves, ei condicionant tècnic de 1 ofici AIXÍ , les Belles Arts satisfar»

"tne languid demand for the more intellectual side of art",

mentre que les decoratives o aplicades proveeixen

"a demani for the less intellectual side of the arts, to wit the
ornament of industrial arts, that side of which should be done by
handicraftsmen"10

En un altre passatge Morris no dubtarà en empra»- el concepte d'uti-
Htat, entesa com una determinada finalitat social, per designar les diferèo
cíes de finalitat entre les arts,

"explaining exactly what i mean by useful, that is to say, which
does not minister to the body when weli under command of the
mind, or which does not amuse, soothe or elevate the mmd in a
healthy stdte' *9
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D aquesta manera, Morris pot comprendre també les Belles Arts
com un proölema d adequació entre fins i mitjans, on lògicament es possi-
ble equiparar els mitjans des del punt de vista de les tècniques especif i-
ques l dels processos d'elaboració, Aquest serla el primer pas en el replan-
tejament morrisià de la unitat de les arts A la vegada, es tambe el primer
símptoma del caràcter axtoldgic que tindran I estètica í la teona mornsia-
na de l'art en el seu conjunt D'altra banda, les consideracions sobre el
valor social de les diverses arts II permeten invertir l'ordre Jeràrquic esta
biert en el sistema tradicional de les arts i, si mai no esmenta la possibili
tat de valorar les arts menors molt per damunt les Belles, aconsegueix
mostrar la immediatesa que aquestes tenen per a l'organització social
D'altres principis fonamentals de la seva teoria de l'art corroboraran aques.
ta iciea i H permetran posar en dubte totes aquelles formulacions que sub-
jectivitzen i art i persegueixen una autonomia de la rea!',tat social i nisto-
nca com a requisit per a! desenvolupament artístic Pero a mes, ei tipus de
finalitat que segons Morris defineix les arts decoratives li permetrà trobar
una vinculació social í política del fet artístic deslligada d aquel is pressu-
postos morals, religiosos i 'rascendentals que dominaven (aproximació de
RUSK in

Un cop establertes i acceptades les diferències existents entre les
arts a partir de la seva finalitat social20, sorgeix, lògicament, el cas
singular <te i arquitectura, una forma artística mtermija que participa
d ambdues condicions Per una part, la finalitat ultima de l'arquitectura es
la de satisfer necessitats materials i, per això, intervé directament en la
conformació de l'entorn o* la vida humana i en la transformació ú? l nabitat
natural, per l altra, es una de les activitats que, per tradició, pertanyen al
grup de les Belles Arts però, de fet, ho es perquè junt a l'acompliment d'una
determinada funció, pot expressar també els valors, les preocupacions i IPS
esperances de tot un poble21 Des dt bon principi, Morris manté 1 arqui-
tectura en aquell lloc preferent que U havia atorgat Rusk in en el sistema
c<: ;«,: arts, però si la reflexió (tel crític s'havia proposat establir la rela-
ció existent entre l'arquitectura i les arts plàstiques22, Morris, recullint
els principis estd&lerts per Owen Jones23, la replanteja en relació a les
arts aplicades Tenint en compte que moltes d'aquestes són en realitat
bells oficis, es a dir, oficis que complementen la construcció, la
problemàtica de Morris adquireix un punt oe vista mes tècnic l especialit-
zat que el de Rusk in ja que, així definida, suposa plantejar-se la participa-
ció del disseny en el projecte arquitectònic De tota manera, la doble condì
ció artistica de larquitectura planteja a Morris problemes teories impor-
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tants en relació al concepte d'art, però, a la vegada, actua com a next
d'unió entre les dues formes artístiques, vehiculant l'aplicació de i estèti-
ca de Ruskm a la resta d'arts decoratives 2* Prèviament, però, Morns
necessita definir quin tipus de lligam existeix entre l'arquitectura i les
arts decoratives en relació a l'objecte l al mètode.

En un primer moment, Morris només destacarà les similituds exis-
tents entre l'arquitectura i la majoria d arts aplicades quant a oDjecte i
finalitat, especialment de totes aquelles que, com l'arquitectura, tenen una
intervenció directa en la configuració de l'escenari material de la vida
domèstica2S, aleshores, l'arquitectura esdevé a là vegada origen, resum i
marc d aplicació de les arts decoratives

"it is this union of the arts, mutually helpful and harmoniously
subordinated one to another, which i have learned to think of as
architecture"26

De fet, està utilitzant el mateix esquema exacte que Ruskin havia
plantejat en relació de ì escultura i, en conseqüència, també de la pintura
pero, a mes, sempre seguint les indicacions de Rusk in, Morris considera
aques as pintura i escultura com a tractament ornamental i les assimila a
les arts decoratives de manera que, per comparació, pot incloure en el
sistema tota la resta darts decoratives Establertes com a model, apa^íix
una reordenació de les arts decoratives segons si les seves oores s aproxi-
men o s'allunyen de la pintura mural 1 1 escultura adossada el tapis es
situa en els llocs més propers de l'escala mentre que el paper bonic queda
relegat a 1 extrem oposat Malgrat tot, aquesta idea no implica en ei cas de
Morris prendre l'ornament arquitectònic, ni tampoc els detalls *stiHst>:j>
exteriors, com els factors determinants del valor artístic de l'arquitectu-
ra, aquesta és una pràctica artística molt especialitzada que acull la resta
de les arts a les quals ha d'orquestrar integrant-les en un únic producte ÉS
en aquest procés on I arquitectura mostra el seu caràcter aplicat, la seva
submissió a una finalitat, i, aviat, aquest aspecte sobresurtira per damunt
de les seves capacitats expressives 1 espirituals com a Bella Art Llavors,
la idea d'arquitectura ja no divergeix «n res essencial del concepte d arts
decoratives

"This is which I have called architecture the turning of necessary
articles of daily use mto works of art"27

Després, quan siguí evident que el valor de l'arquitectura, eri tant
que construcció d'habitacles per a l'home, és de tipus funcional i mora? car
el seu veritable objectiu és el de promoure una vida digna i feliç en els
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seus habitantsa, Morris Ja m trobarà cap obstacle per considerar-la
definitivament una més, encara que la més important, entre les arts decorj
tives Ä Malgrat que això pugui semblar una definició excessivament
funcionaiista de l'arquitectura, cal tenir en compte que es en el significat
de I concepte de "vida" on Morris supera el concepte de funció, entès com
utilitat restringida a les necessitats primàries Només cal recordar que, en
parlar específicament de disseny i de decoració domestica utilitza normal
ment un concepte d'utilitat mes lligat als valors estètics que als estricta
ment funcionals30

D aquesta manera, Morris instaura I arquitectura com origen i mooei
de totes les arts decoratives i pot així aplicar I estetica i la teoria de i art
que Russin navia construït en relació a les Belles Arts al camp propi de les
arts decoratives31 La teoria mornsiana de l'art esdevé, aleshores, la
traducció de íes idees de Rusk in soore l arquitectura aplicades a l artesa-
nia i al disseny, atsmteres$ant-se totalment dt les arts plastioues pures
o 'inte! lectuais" per utilitzar les seves pròpies paraules Aquestes només
apareixen en e^ rerafons teòric de Morris çuan existeix un parai leìisme
evident en tant que activitats qjt manejen el f acte estètic en l eiaoora-
C'o de íes sevts obres Per aquesta raó, la teoria mornsiana ot l art es, çn
realitat, una teoria del disseny en la qual tota reflexió estetica ve cond'cifì
nada per la realitat d'aquest fenomen cultural tan específic

Aquest és el motiu pel qual hi na comparativament escasses refe-
rències a les arts plàstiques en aquests escrits de Morns malgrat ser una
reflexió sobre i art De fet, n'hi na quasibé tan poques com a la literatura, i,
quan n'apareixen, no sobrepassen el nivell de la critica artística32 Mai no
impliquen una reflexió general sobre la creació plàstica de la mateixa
manera com tampoc no ni na elaborada una teoria de la lite-atura33 La
reflexió de Morris respon a la necessitat d'elaborar una teoria estètica
orientada específicament al disseny í a les arts decoratives, i, com a tal,
sempre afronta ei factor estètic des de la perspectiva pròpia de la produc-
ció c objectes d us En aquest sentit, gran part de la originalitat teòrica ae
Morris respecte de la filosofia contemporània de l'art deriva del fet d'naver
considerat les arts decoratives un objecte digne per a la reflexió estètica
f ins ai punt que son aquestes les que articulen tot el discurs estètic
Tenint en compte que, a la seva època, la solució mes idònia per afrontar
els canvis esdevinguts en els sistemes de producció i de vida derivats de la
revolució industrial ja no semblava ser la vinculació (tels artistes al mor,
de la industria sinó que calta trobar e) tipus d art que podia sorgir del nou
sistema productiu, la postura de Morris esdevé en aquest cas exemplar
Consisteix en replantejar la natura rtística de les arts decoratives en
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termes purament estètics i, renunciant fins i tot a la possibilitat <fassidi
lar-ies a les Belles Arts, dedirar-se a examinar la natura estètica dels
objectes d'us Aleshores, la mateixa essència artística de les arts decorali
ves queda reduïda al factor estètic i, com a tai, esdevé una component dels
objectes d'ús que s'integra com un condicionant més en la resolució del
projecte D aquesta manera queda homologat a d'altres components com els
funcionals i tècnics

"The two elements that go to make anything which can be correctly
described as a work of industrial art, namely the utilitarian and
the artistic elements ( ) That has been the view the world has
taken of your art, and of all industrial arts since the beginning of
history, and as l said, is held to thi', day whether from the form of
hat)it or otherwise"54

D aquesta manera, ies arts decoratives esdevenen una labor d'inte-
gracio a« condicionaras de diferent signe independents entre si que els hi
coni em *en aquell caràcter de síntesi formal que sempre les ha identificat
com a tais, que ha regit la seva pràctica professional des de temps imme-
morials i que ei disseny industrial ha volgut heretar com a tret distintiu

Delimitada la dimensió estètica com una component dels objectes
d'us, es poss'ble reconèixer una comunitat d'of ici entre les diverses Tor-
mes artístiques cje def ¡nei* una unitat de llenguatge, de problemàtica i de
mètode, i, per tant, un marc de col laDoracio recíproca, dins del qual cada
forma artística acompleix un paper determinat Tal i com Morris explica a
The Lesser Arts (1877), les arts mtel lectuals aporten contínuament nous

continguts i ir^estiguen noves possibilitats plàstiques que les arts aplica-
des s ocupen d aplicar e»i els seu? productes, incorporant-los així a ia vida
quotidiana i fent-los comprensibles a tots els membres de la comunitat
Per aquesta raó, l'especialització a que han ?rribat íes Belles Arts en el
segle xix, però encara més la seva volguda autonomia respecte de la reali-
tat social » històrica, resulta perniciosa per a l'avenç creatiu d'ambdues
formes artístiques Les arts aplicades farden l'orientació marcada per les
arts plàstiques mentre que aquestes es troben sense la possibilitat de
difondre s, quedant aïllades i sense medis per acomplir la finalitat que els
h» és pròpia s Morris planteja aquí una idea d'estil artistic que implica
tant una relació amb la societat que el fonamenta com també defineix els
llaços estètics i formals que uneixen les diverses manifestacions cultu-
rals d'un període històric determinatÄ Atesa la situació artistica de la
seva època, aquest concepte d'estil, si bé formulat en termes d'art popula,
aviat es perfilarà com un ideal artistic i com un objectiu polític Ces del
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qual pensar i demostrar la necessitat d'una transformació radical de la
societat A nivell.. -ric, la idea d'art popular esdevé un nou instrument
d'anàlisi des del qual reconsiderar les diverses formes artístiques i esta-
blir una nova tipología que no siguí únicament disciplinar Aleshores la
separació de les arts i la seva jerarquització en B .-lles l Menors construida
en e) segle xix adquireix indefectiblement un nou significat

En primer lloc, homs entreveu la separació de les arts com el
resultat d'un procés històric de diverses característiques que ha trasbal-
sat completament totes les activitats humanes. Malgrat que l'origen del
procés es situa en el Renaixement, l'especialització doctrinal i els mals
que aquesta reporta per a la creació artística no s'han fet patents fins al
segle xix amb la consolidació del sistema industria! de producció37

Llavors, atenent-se estrictament ai procés històric seguit per l'art,
apareix ben clarament el caràcter classista que en última instància porta
implícit el concepte de Bella Art Ja el títol darts "menors" que sovint
s atorga a íes arts decoratives indica aquesta divisió jeràrquica, però
connotacions similars es descobreixen en els mots utilitzats per designar
els que les cult i ven

"we can by various names, which i am ashamed to say do m mesi
peoples mmds imply inferiority artisan for instante, orop&atW
38

Una cosa semDlant succeeix en els termes relatius a l'àmbit proou£
tiu i, així, àdhuc una paraula com "craft" (artesania), que en anglès mar.té
la idea de "traça', d habilitar, ode competència" en I exercici dunofici,
39, ha sofert una vanaao semàntica en els darrers temps

"The word craft, and his adjective, "crafty" have been degraded and
misapplied m modern English very unfortunate ,', as I think, they
are used to express thikiness or dishonesty, where we ought to use
the words guile or guileful"40

Així, doncs, la distinció terminológica entre artista i artesa no
expressa altra cosa que una diferencia de classe totalment arbitrària per
la qual els artistes han aconseguit una ooslció sodai negada als artesans i
que no té cap relació amb la quantit?. dels ¿eus ingressos 4) D aquesta
manera, el problema de la separació de les arts esdevé, en ! obra Oe lloms,
una denúncia del concepte de B*" «la Art mostrant com, en el fons, la major
part de la teoria vuitcentista de l'art no és sinó un intent per col locar
determinades activitats humanes en una posició de superioritat respecte
d'altres i justificar així les divisions existents entre els homes Establer-
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ta com una Jerarquía de graus de l'Intel léete, aquesta separació de les arts
reflexa perfectament la situació social i palesa com totes les transforma-
cions històriques ocorregudes en els darrers temps només nan portat a una
redistribució de les classes socials

"the assertion of the hierarchy of intellect in the arts an olí foe
with a new face indeed born out of the times that ga^e the d*?th
blow to the political and social hierarchies, and waxing as they
waned, it proclaimed from a new side the divinity of the few and
the subjugation of the many, and cries out, like they did, that it 1s
expedient, not that one man should die for the people, but that the
people should die for one man' *

En aquest aspecte concret, la postura presa per Morris esdevé el
revers exacte de 1 argumentació dels Reformadors, ja que, per a ell no e>
tracta tant de reivindicar el dret de les arts decoratives a assolir una
categoria tan superior corr la de les arts plàstiques striò de denunciar la
faisetat implícita en aquesta tdea de superioritat afegida Però a mes de
representar ! estructura classista de 1& societat burgesa, darrera l'exalia-
üo de les Belles Arts s amaga una jerarquia de valors que, establerta com
una escala de graus, opera també en Vàmbtt de les arts decoratives, rever-
tint en una classificació artistica i sodai de les persones implicades en
aquest sector D una banda, I evolució experimentada pel concepte d art al
llarg del segle xix, en la qual aquest ha perdut tots els valors lligats a
l'ofici, ha Incidit en el conji»nt d'arts aplicades originant, primer, una infi-
nitat de termes per designar-ies quan en el fons ¿On un mateix tipus d acü
vitat, i, desprès, uña sene de canvis semantics en la majoria dels mots que
han portat una confusió especialment important en e'c termes relatius al
món de la producció

AIXÍ per exemple, només per designar el tipu.» darts sobre les que
versa la reflexió de Morris existeixen diverses formules segons es consid£
n rambit d'actuació ,"arts industrials", la manera d'acomplir la funció
estètica, "arts decoratives", la seva condició material, "arts aplicades", la
seva posició respecte de les Belles Arts, "arts menors", també en relació si
procés de treball apareixen paraules diferents, "oficis artístics" o "Bells
Oficis", que diferencien aquestes arts d'altres activitats productives En
anglès existeix un darrer terme, "handicraft", que si bé normalment s'el
tradueix per "ofici artístic", denota prioritariament el caràcter manual del
procés de treball i equival a la idea d artesania Tots aquests termes no
realment eren sinònims car la utilització d'un o altre contenia implícita-
ment un Judici de valor sobre el seu nivsll artístic Tenint en compte els



818

canvis operats en e) concepte d'indústria, la relació possible entre arts
decoratives t arts industrials, o bé quedava trencada, u bé acceptava, una
dependència amb la producció industrial, ren?«nciant definitivament a la
tradtció artesana de l'ofici artístic D'aquesta manera, les arts decoratives
es transformaven en unes activitats dedicades excïussiv;iment a decorar, o
sia, a dissenyar ornaments per als productes de la indústria, quedant con! a
meres creacions aplicades sotre un suport obtingut prèviament i perdent-
se, així, el caràcter d'of ici contingut originàriament en el terme A més,
això les allunyava definitivament del fer propi de les Belles Arts amb el
conseqüent risc de perdre el vincle de mètode i de pràctica, i la possibili-
tat d explicar els valors artístic * operants en la creació d objectes

D altra banda si es considerava la tradició de les arts ornamentals
i, per tant, es tenia en compte la seva evolució històrica en els darrers
segles, tota i organització productiva i labora) de la indústria quedava
inclosa en I nbií d actuació propi de les arts decoratives car nistonca-
ment, la indústria es obra directe dels propis artesans i, en el mon contem-
porani, s'ocupa de crear productes amb la finalitat social reservada a les
arts decoratives La industria també es dedica a satisfer les necessitats
físiques i materials de ihome i, oe fet, es el principal proveïdor dels
objectes precisos per a tal fi Per això mots com "treballador", "operari o
"obrer", -"workma- o "operative"- s'integren d'una manera natural i
coherent en el discirs sobre !es arts decoratives i són tan pertinents per a
i analisi d aquestes com revolució semàntica operada en els conceptes
d"artesa i de "manufacturer" -'artisan", "manufacturer", "craftman1,
"handicraftman"- Des d'aquest punt de vista, la mateixa diferenciació
classista que separava artistes i artesans apareix en menor escala entre
artesà i treballador però, en aquest cas, el nroces nistonc que na originat
aquesta sitr MO suposa una transformació tan radical que la demarcació
resulta ser alvable

"the handicraftsmen they are not taught to be artists, nay are not
allowed to be, are in fact turned Into "operatives" which I take it is
another name for "machines" *

D'aquesta manera, Morris amplia considerablement ei seu objecte
destudi, del que si bé han quedat excloses les arts plàstiques, inclou tota
la realitat de la indústria a més de les arts decoratives tradicionals i el
disseny industrial El criteri de selecció s'estableix ara en el producte de
les arts i, considerant específicament el sector dels objectes d'us, ei camp
a examinar recull totes les activitats humanes dedicades a la creació i
producció d'aquests Des d'aquesta perspectiva apareix una gradacio dels
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objectes símil?! a r apareguda en els altres temes d'anà!'si st bé derivada
de la pràctica artesana per la qual també els objectes dus ts diferencien
er.tre si segons es tracti d'una producció de luxe o d una producció comú
L'art adquireix aquí un segon tipus de finalitat social car és un dels factors
decisius en l'establiment d'aquesta dicotomia, l'opció d'incloure ambdós
tipus fl objectes en una unica reflexió suposa un punt de vista totalment
innovador fins i tot respecte dei mateix concepte dart decorativa Alesho-
res, la possible unitat de ̂ s arts es planteja com una possibilitat d'equi-
paració entre tots els oficis 1 activitats 1e l'home 1 deixa de ser, així, un
principi estètir o artístic per esdevenir un ideal ètic 1 polític Que incideix
en tots els àmbits de la vida soc,al Esdevé així, un valor amb intenciona-
litat social que respecta íes distincions derivades dels tip»^ i les formes
artístiques sempre l quan íquestes recullin diferències d'of lei 1 no tlnqu'n
una *raduccio directa en i escala social Així, ran adquireix inevitable-
ment una dimensió social que si f>e no influeix teòricament en la definició
oc- la seva naturalesa artística, si que estable^ unes condicions objectwes
per a la se\a existència que la teoria necessita plantejar-se, com a tais, si
vol exp'icdr la complexitat del ftnomen artístic A la vegaoa, permet
pensar ; estructura cultural cem un producte mstonr conerent cue 3 exprgs.
sa i es denotà a 5; mateix en les manifestacions artístiques i I organitza-
ció sxia! del món de lart
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