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3.1. U polèmici entorn ti pensament politic tit Morris: etapes
bibliogràfiques t problemes teòrics actuals

Maigrat la separado existent entre els diversos aspectes del seu
pensament, atesa i especialització (Jéis estudis sobre Morris, s observa en
ti conjunt de la bibliògrafia ma evolució que permet establir, almenys,
tres etapes bibiiografiques perfectament definides segons les
interpretacions de noms i com ha anat desplaçant-se 1 interès des d'uns
aspectes Ot la seví. obra vers uns altres En els quasi cent anys que nan
transcorregut ots dt la seva mort nan passat una strie d esdeveniments
que nan modificai substancialment la visió dt la seva figura històrica £n
acjyest sent't, m es exagerat afirmar qye alguns estadis han assolit ur,a
T.ena c* revo'ücio científica denunciant la tase ideologica de certes
interpretacions ae Morris mostrant, aohyc, I operativitat política d*
Q*ferminats mite-; construïts soore 'a seva persona 3 partir oeis
interessos concrets d'una determinada OPCIÓ polìtica, artistica o cuityra5

Ei caràcter revolucionan d aquests tipus de i !»Dres ve donat pel fet que 'a
oïD'iograf sa imrnesiatamen: posterior es oeo'ca preftrentmen? a
comprovar c- r^utjar >e? seves indicacions AIXÍ, si les diverses et ape r
t'tb'!agraf iques s'esta&leiAer« a partir de les qüestions teòriques aue
centres s anli'Si Oe Morns estaoieixen el nucli conceptual del debat ei» la
Dioiiografia aeaicaaa específicament a estudiar la seva figura, les
diferencies principals apareixen en reiacic a la interpretació política del
seu &ensamer:t i a la valorado de la seva militància, mentre que la
historiografía arquitectónica sha dedtcat a considerar preferentment vi
paper oe Moms en ta gènesi del Moviment Mooern D altra oanua els temes
tractats en les diverses polèmiques qif han ocupat la D.piiof afta
especialitzada defineixen els problemes teories que encara ara plante jen
ia figura í el pensament de Moms a la critica

Durant la seva vida la versió prevalent dt la persona ae Morns era
la de Kartista i poeta pre-raf aclista que. junt amfc d altres poetes com
Swinöurne, havia aconseguit sortir de l'impasse creatiu que suposava la fi
del romanticisme indicant la via (fel somni i del "romance" com la única
manera possible de fer realitat l'univers intuït de la bellesa Promoguda
especialment pels membres mes representatius de l'Esteticisme27, aquesta
imatge va anar adquirint un accent plàstic a partir de l'èxit dels productes
de la firma quedant lleugerament reconvertida En un primer moment, el
Morris dissenyador no suposa cap modificació substancial de la imatge
artística atès I esteticisme implícit en els seus dissenys i en les seves



decoracions d'interiors així com tampoc no va deixar dt s ¿r aquell artista
pre-rafaeUsta que seguía le? advertencias de RusMn en pro de la millora
estética de l entorn immediat Per si mateix, això no tenia res d especial
car era c I feien Is .najoria d'artistes contemporanis Dins aquest ambient,
es compren perfectament perquè Oscar wilde considerava Morris el
responsable principal i més vistole de la millora estètica dels interiors
dor. Htics28 A partir del moment en que Morris comença a dictar
conferències i que s instituïren els diversos organismes de professionals
que havien de confluir en les Arts & Crafts Exhibition Society a mitjans de
la década dels 80, la seva imatge professional s ana modificant t, facies
ai progressiu predomini de les opcions artístiques de les Arts & Crafts»
Morris esdevingué ei mestre artesà per excel lencia, el primer artista que
va poder aplicar i mostrar la validesa practica de tots aquells
ensenyaments oe lusfcm referents al procés creatiu de i art i d 1 estructura
artesana i del treball

Ambdues interpretacions no foren contradictòries fins que el judici
conti a Oscar Wilde no va evidenciar ben clarament la poca acceptació
social que tenien les postures estetiastes, sobretot quar» aquestes,
seguint el model francès, significaven formal'sme a ultrança i avantguarda
en el pla purament lingüístic de i art29 Llavors Moms, es Morris de les
indianes i de les primeres conferencies, aporti el model de comfort i de
respectabilitat burgesa a seguir per uns artistes que aviat serien
modernistes i qut començaven a albirar ei caràcter instrumental que podia
tenir la maquina en la creació artística sense que això suposes renunciar a
la seva condició d artesans de l'art Tant Voysey com Lethaby, Unwin,
Crane, Mackmuroo o Ashbee, utilitzaren tioites de les idees de Morns a
! hora de definir els criteris de qualitat artística que tot projecte
arquitectònic i tot producte industrial havia o> tenir, pero tambe seguiren
les seves indicacions a l'hora de definir un model urbanístic, com les
ciutats-jard! dunwm, un model d'habitatge burgès com les cases dt
Voysey, i un sistema de treball corporatiu entre diverses especialitats
artístiques com el promogut per Crane, Lethaby, Mackmurdo o Ashbee en les
seves empreses Morris, en qualitat de líder teòric del Moviment de les
Arts & Crafts, passà a representar l'alternativa realista, practica i
factible vist el fracàs del formalisme avantguardista Paral le lament, pero,
malgrat el socialisme o el progressisme polític de la majoria de
representants del moviment de les Arts & Crafts, en la seva interpretació
oe Morris acabaran per desvirtuar totalment el contingut revolucionari del
pensament del mestre30 únicament Crane es va esforçar amb certa
insistència en recordar la figura política de Morris i en destacar el paper
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jugat per ell en la formació del socialisme anglès, Val a dir que Crane, per
influència directa i personal de Morris, havia militat en les mateixes
formacions polítiques que ell.30 A mitjans dels anys 90, pe»*ó, les posicions
polítiques de molts d'aquests antics militants s'aproparen a les dels nous
partits laboristes t a les de la Fabian Society, t optaren per la via
reformista i tècnica des de les administracions locals3!

La imatge del Morris artista t artesà s adeia perfectament amb la
visió del poeta estetc i somniador que detectaven els sectors mes
benpensants de la societat »'ictoriana in isuest context, atesa la ripesa i
la incomprensió social de què havien de gaudir els veritables artistes, les
experiències polítiques de Morris eren comprensibles vista la seva
condició dartista El compromís polític consuma una aventura estètica
mes, comparable a les experiències amorals expressades per Swinburne en
la seva poesía i per osc¿r wilde en les seves obres de teatre, o al
sensualisme turbador i satànic de molts pintors simbolistes El fet que
Morris fos socialista i, àdhuc marxista, es comprenia dms la lògica dels
temes "maudits* de l'?rt contemporani però era molt més inofensiu pel fet
Que participava dels alts contin- guts morals proverbials de rart veritable

"His emotional activity in recent years has made him an adherent
a vaque socialism, consisting chiefly of love and pity for his
feliowmen and which has an odd effect when expressed artistically
in the language of old ballads"32

Des daquesta perspectiva, el socialisme de horns, contrarestat
pel fet que ell mateix era un empresari, no suposava cap penn important
per a la societat de i època més enllà de la mala consciència moral Com a
maxim, esdevenia uria forma més d expressar el rebuig que sentía per la
societat del seu temps a la vegada que demostrava el gran cor i e! profund
sentit moral de la personalitat artística de Morris PerO aquest socialisme
estètic posà les bases per un dels trets més característics i més
recurrents de la imatge de Morris l'odi l el refús a acceptar una societat
com la seva que es caracteritzava per la lletgesa del seu entorn i la
soroidesa del seu sistema de vida

"Morns stood up from the first against the current of ugly, dirty
commercialism in which his lot was cast (...) He hated with a good
loyal hatred all insincerity, but most he hated, and with his very
soul, the ugliness and meanness of modern life i believe that was
the great inspiring hatred of his life"33

La visló de Morris com la d'una persona perennement enfrontada a la
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seva propia ¿poca ha tstat una dt les interpretacions més recurrents en la
DID i lograría especialitzada na servit per explicar el tipus de romanticisme
que inspirava els seus poemes de joventut (Thompson 1955), tarnt* per
definir liteririament els seus escrits de maduresa establint que suposa en
el seu cas la literatura d'evasió (Carpenter 1896, Faulkner 1980), ha estat
utilitzada per entreveure els objectius marcats en la fundació de la f Tma
(Thompson 1955) consolidant així la imatge de Morris com el reform sta
del gust de la seva epoca (Pevner i968/2a) i de les arts decoratives
(Benevolo I960), tambe ha servit per traçar l'ittnerarl seguit per Mor ris
f ms arribar al socialisme (Grennan 1947, E P Thompson 1955, Lindsav
1975, Morton 1977) així com per mostrar quant allunyat estava Morn? de:
socialisme veritable i real «Mackail 1899, Henderson 1967)

Aquesta interpretació fou suggerida pel propi Morris pero e! fet Que
hagi estat tan utilitzada per la critica fa sospitar que no sigui de fet més
qut una clau interpretativa El 1894Morris afirmava de si mateix que,
"apart from the desire to produce beautiful things, the leading passion of
my Ufe has been and is hatred of modern civilization"54. Ur¡ cert
menyspreu per íes característiques de la societat industrial i per tot allo
idiosincraiiC del que es coneixia per 'pmlhsttmsme' es evident enei
rera'ons de motte? de les experiències personals de Moms i això permet
considerar-lo un denominador comú a certs aspectes de la seva labor com a
dissenyador l com escriptor lògicament, també emergeix entre els factors
que mes clarament determinen la formació del seu pensament Pero si
aquesta es una idea o>i tot coherent amb alguns aspectes de la seva obra,
respecte d'altres resulta una contradicció No només contrasta amb el fet
d'haver dirigit una empresa, la qual, d altra banda r»o només va ser
perfectament compatible amb el sistema industriai sino que, a mes es va
demostrar un gran encert des del punt de vista comercial, i fou precisa-
ment la seva idea d'art, el seu model artistic i estètic, el principal causant
d aquest exit D altra banda, des del punt de vista de la seva formació
ideològica, la tesi que estableix el rebuig a l epoca com I element de
continuïtat entre les diverses etapes de la vida de Morris topa amb
l'experiència liberal de Morris, a nivell de simpaties polítiques primer,
afiliant-se al partit t fent campanya per Gladstone desprès Des del punt de
vista cronològic, la fase liberal de Morris ocupa almenys una decada, la
dels 70, un període poc mes curt que el del seu socialisme i que transcorre
en una etapa especialment important en la seva vida professional i teòrica
En canvi, si es compta la possibilitat tfuna fase liberal de Morris i no
especialment critica respecte d alguns valors importants de les classes
mu jes es poden comprendre molts punts importants de la seva obra com a
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decorador l dlssenyador perd timbé ti fet que Morris s"interessis per
autors cm Mm Sturi Min o Matthew Arnold, personatges que si bé
s escapen del m ode i mes topic del pM I listine , acceptaven plenament els
valors mes característics de la tradició utilitarista

En qualsevol cas, la idea tf un Morris ideológ icament enfrontat a la
seva època servia molt millor per refermar la imatge de l'artista que no
pas per divulgar la causa del socialisme» basant-se en el que de Morris
afirmava Burne Jones, "Morris era, abans que res i per damunt de tot, poeta
i artista"35 En aquest context, el socialisme de Morris esdevenia un error
de ) artista que abandona els seus mitjans d'expressió naturals i prefereix
ocupar-se o* problemes passatjers en comptes de dirigir els seus esforços
vers els principis eterns i immutables de r art veritable36 D aquesta
forma, l'ideari polític de Morris t el seu compromís militant esdevenien ne
res més que un soctaiisme estètic "less as a definite creed or a dogmatic
system tnar as a way of leonina at numan life and tne meaning of tne
arts ". », si en part era ventat que Morns estava apropant-se cada vegaaa
mes ai social'sme. també efa cert que el socialisme "was moving towards
rum ^ AiM0 era així pel fet que, en ei fons, el socialisme de Morris era de
tipus col lectivista i responia mes a l ideal ètic auna societat comunitària
similar a leç petites comunitats feudals

D'altra banda, la impossibi'itat de Morris oer comprendre i ser

comprès pel moviment obrer quedava demostrat quan el 1890 Morns
abandona la Socialist league, oeiMà dt conferenciar tan freqüentment per
motius polítics i va reprendre la tematica artistica tractada en les
primeres conferencies» optant per fundar una nova empresa artistica, la
Kelmscott Press38 Tots els indicis assenyalaven que Morris es retirava
definitivament desiiusionat i vençut de la política El fet que aquest canvi
de vida tan radical no es correspongues, tal i com afirma Mackail, amo cap
canvi substancial en el seu pensament demostra perfectament les
diferències conceptuals, estàtiques i ideològiques que separen Moms de la
tradició del pensament socialista39 En realitat, I aventura socialista
només havia estat un intent fracassat de Moms per canviar les condicions
socials de la seva època de la mateixa manera com havia reformat
anteriorment la situació artística En aquest sentit, la seva visió de la
política pecava d un mal de partida com és el confondre les necessitats de
l'art amb un model de civilització i, com a conseqüència d'això, intentar
variar l'estructura de la societat en lloc de dedicar-se específicament a
mostrar el veritable camí de l'art Possiblement sigui el mateix Pevsner
qui millor resumeix la visió més difosa durant els anys 30 del socialisme
de Morris
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"Si Morns denunciò con tanta elocuencia la estructura social de su
epoca fue porque era, evidentemente, fatai para ti r te ( ) De està
forma el socialismo de florns dista de ser correcto con las normas
de fines oe siglo tiene mas de Thomas Moro 9» de Karl Mar* ( ) Y
sm embargo, cuando, en parte consecuencia de su propaganda
socialista, estallaron tumultos en Londres y la revolució pareció
por un momento nada improbable, retrocedió y se aparto
gradualmente de vuelta hacia su mundo de poesía y belleza" *°

D'aquesta forma, f ms a mitjans dels anys 30, va prevaldré una
imatge de Morris com la dun inspirat i infatigable artista, "the idle smger
of an empty day i "the poetic upholsterer 41, que, mogut per grans i
profunds continguts estètics i morals, intenta reformar la societat que
l'envoltava a través d'una passatgera aventura politica en el camp del
socia'isme militant, aventur^ que finalitza a causa del fracàs i la
incomprensió amo que es troca

Coincidint amb ei primer centenari del naixement de Morn«, el
1934 aparegueren dos llibres que tingueren l'efecte d'invertir aquesta
imatge oe Morris En primer lloc GDH Cole, l historiador del pensament
socialista, va publicar una se leccio a escntsdt Morns en laque incloïa
mes conferencies aue no pas poemes o contes literaris A mes, ei« tewte*
triats correscwitr! a les conferències més clarament socialis- tes En la
•nroduccio GDH Col« apuntava la ser lositat politica dei socialisme de
Morns aw com la profunditat teorica deis seus escrits Malgrat no fer
referencia a les coincidències de pensament existents entre Morns i Myv
Colé situaba per primera vegada Morris entre els grans pensadors
socialistes s revolucionaris d Anglaterra Més que pel desvelament dur«
Morns revolucionan, la grar» novetat d aquest llibre rau en navtr cridat
t atenció sobre la importància teòrica i política de les conferencie?, els
escrits de Moms menys considerats per la bibliografia

la demostració definitiva de Morris com a revolucionan polític i
com a marxista convençut no arriba fins a l'aparició dun pamflet de Robin
Page Arnot, wiilim Morris, A Vínffi&tion, el març •& 1934 Pocs mesos
després, Arnot retenia les mateines U ,ls en un article aparegut a la
MONTHLY »«VIEW, William Morris verm/s the Morris Myth** que havia
d ampliar en anys posteriors En ambdós escrits, Arnot denunciava
i existència de dos mites Moms, un de burgès i un de socialista, que eren
el resultat d una mala interpretació, o més aviat d'una mistificació, de la
seva obra El mite burgès consistia essencialment en silenciar les seves
experiències revolucionaries i presentar-lo només com un gran artista "Of
course he was a great artist" pero separar el seu art de les seves creences
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pò migues impedia comprendre ti veritable sentit dt li teoria artistica
mom 5 tana Ja Que eren ti seu convenciment revolucionari i tl seu
socialisme t is únics factors out podien ftr comprendre la mateixa raó del
stu art43 Ei mite socialista, o, més concretamtnt laborista, derivava de
1 oculta- ment del ftt out Morris creia en la revolució, I, a més tn una
revolució vfoitnta, com tl procés històricament inevitable per arribar a la
societat socialista öts ot la lluita dt classts ** Front aqutsta
interpretació, Arnot ts Umita a mostrar com la otscnpció dtl procés
historic dtl canvi ftta ptr Morris tr» tl News of Nowhere tra txactament
una revolució, IÖTHJC una guerra civil, malo/ at qut ningú no ho récordes

A partir d'aitshotts, la vtssant política i revolucionaria dt Moms
- centrar l'interès 3t la bibliògraf ia especialitzada s'inicià així el que

sovint es la polemica académica entorn el pensament politic ae
horns i que es pot consider w la stfona etapa bibliògraf ica En un per • jde
dommat per la guerra freda, el possible mannsme de Morns era molt mes
perillós que a finals del segle xix. cosa que ftu radicalitzar
considerablement les diverses postures Diversos lì «desaparegueren per
tal de desmentir Arnot. entre els que destaquen w Eshleman A victor w
.<W*/i 1940) i IE Grey William tlom$t ^ proprie t of£nçlin$si&wOro?r

(1949) Posteriorment, HerxJerson í '950) recopili les cartes de Morris per
mostrar malgrat tot la forta component estètic ista dtl socialisme de
Morns46 No fou f ms ai 1955 Quan EP Thompson elabora una biografia
política molt detallada dt Morris dirigida tsstrcialmtnt a reivindicar
aquest autor com a ptnsador marxista 1 a desmuntar tl mitt construït ptls
laboristes a través deis Fabians i dt Bruct Glasier47 Aqutst darrtr i libre
constitute la demostració definitiva dtl marxisme Q» Morris i, malgrat
que tn alguns casos s efectuessin ctrtts puntualitzacions polítiques
(LtMirt 1962), la majoria dt recerques posteriors assumeixen aqutst ftt
com una prtmisa (Paul Thompson 1967, Meier 1972, Lindsay 1975, i Morton
1977 i 1984) * Només per això, I obra d'E P Thompson pot ser considerada
perfectament la fita qut inaugura la tercera etapa bibliografica, una fase
mes preocupada per analitzar la multiplicitat dt la seva figura i ptr la
polivalència d ensenyaments out es desfrenen dt la seva obra

Aquesta segona etapa bibliogràfica» és a dir ti periodi compres
tntre tl 1934 1 tl 1955, presenta algunes característiques pròpies
derivades lògicament dels termes qut centren tl dtbat polític En primer
lloc, la polèmica entorn el pensament polític dt Morris va tenir com a
conseqüència més important la de promoure investigacions acadèmicament
mes nguroses qut Its desenvolupades tn ttapts anteriors dt la critica,
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com l'edició de les cartes abans esmentada
L'element més important fou, tanmateix, el redescooriment (tels

escrits polítics de Morris que tan subtilment navien estat encoberts Ultra
els articles de Page Arnot, dos IHpres resulten especialment significatiu*
en aquest context la recopilació de textes teories soore art i política
eiaoorada per May Morris ei 1936» wti/imiiomsArttst, writer, socMis:
1 1 article willimnMorrtsisf knew him escrit per Bernard Shaw com a
introducció al segon volum del llibre de May En eli, Shaw afirmava
taxativament ei marxisme militant de Morris 1 recoiieixta, malqrat que no
deixes de sorprendre ), les diferencies que el separaven de la Unta política
deis Fabians societat a la que pertanyia el propi Sna* Malgrat que això el
sorprenia aquest tipus de recerca fou continuat per les diverses antologies
de textes publicades posteriorment f per les diverses tasques de
recopMaoò i edició dels manuscrits de Morns Mentre tant, apareauerer«
estudis monograf ics soDre diversos aspectes del seu pensament dirigides a
remterpretar ei pensament polític de Moms (especialment Grennan, 1945,5
i, aui, es comença a mc'uir Horns er !a tradició del pensament crític de la
soc»etat indústria1 parat lela ai desenvolupament del marxisme Malgrat
1 existència d estudis anter IOTS tMyrry 1938 Granvillel·lick 1939< el Uipre
que destaca en aquest context es mduotao»ement Culture an<j Society de
Raymond Williams ( 1958) Pocs anys aßans ÖD H Cole (1953-56) destinava
un capítol sencer a i anàlisi de Morris er- la seva historia dt! pensament
socialista49 La reivindicació de la capacitat revolucionaria de Morris com
a polític i el deseosiment progressiu dels contactes teories entre Mom«; i
Marx, const llueixen l'objecte d'investigació pnncipal de' que pot conside-
rar-se la tercera etapa DiDUogràf ica soore Morris, etapa que s inicia les
oPresdeGOH Cole« d£P Tnompson i deftwiihams

El redescooriment poHtic de Morris comporta necessàriament una
critica de la Dlolfoqrafia anterior En primer lloc, els estudiosos s ocuparen
de detectar i comprovar que la unanimitat de fonts respecte del geni
artístic de Morris era fruit duna reconstrucció que no responia en aosotut
a la realitat Promoguda per la família i pels amics mes pròxims a traves
d« la Diografia escrita per Madcall i per les memòries de Burne Jones
escrites per Georgiana, aquesta consistí, primer, en estaoiir com a valid un
únic criteri interpretatiu de l'oöra » Morris, desprès, en Amar relleu a
totes aquelles fonts documentals que conflueixen en la imatge de Morris
Amada per Mackall» finalment, «i amagar, destruir o vetar l'accés a la
documentació que ponia modificar aquesta imatge Així, s'navien enco&ert
els textes polítics, destruint, o, almenys això es suposa vista la poca
quantitat que n na restat» les cartes de Morris d'rígides a Georgiana &yme
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Jones, cosa out impedeix conèixer tl tipus d'am t st at que va lligar ambdós
anics50, f malmeni, s havia vettt lacees a la correspondència entr*
Rossetti i jane Homs í ms ti 1964, ti qui m permetia comprovar la
sospita de I adulteri aountaoa ja f eia temps per its biografíes i
comprendre, alxl, alguns trtts distintius de l'evolució personal de Morris51

(m segona reconstrucció rtsultava encara més difícil dt mostrar, com era
la oenvaaa dt Its memories dt Is companys socialistes que venien a
confirmar la imatjt dun rar artista amo vtltitats polítiques qut no
acabava d*tnttndre rtalmtnt dt qut anava la politica i ti socialisme52 Ptr
explicar aqutsta segona interpretació calia considerar-ia tn relació a la
prooitmatica i a its idtts polítiques dtftnsadts ptis partits socialistes
posteriors a la mort de Morris, especialment a rindeptntìent labour Party,
e! Partit laborista l'a Fabian Society

En qualsevol cas, I unica ptrsona que no acaoava d encaixar er»
aqutsta reconstrucció era Mtv Morris May navia tstat militant junt amt» el
seu pare a la Socialist League i a la Mammtrsmitn Socialist Socitty per 13
qual cosa sorprenia :ot dtsaprovts la militància dt Morris, peri» tarnte fou
memore oe la Fadian Society des dt la seva funoacto i companya at Georg*
Bernard Snaw L unica explicació donada per la critica dt I actitud dt Mav
es i apuntada per LtMire 11962, i%9) posteriorment recollida Ptr Morton
; 1977) i per F (1980) Stfons ItMirt, May fou prtssionada ptls altres
mtm&rts c» Ja família, pel ctrcit damics dtls stus parts, -tls Burnt
jonts Mackaii Cocieren, lilis-1 pels stus tditors per a out no puoiiquts
els escrits mtnys contfuts i tls textes polítics a f i dt no allargar
dtsmtsuradamtnt its oPrts compltrtts El 1936, tn pyplicar la stgona
rtcopuacid txpiicava out m nav»a incids adulis tscrits out, stoons tl
seu partr, no aportavtn rts mes a la rtputaao littraria out ja ttnia
Morris53 Qualsevol fos la raó adduïda i malgrat tl valor mdiscutiDit d* la
stva 'abor editora, tl ftt es que també May Morris contribuí a la
reconstrucció teòrica de la figura del seu pare

A l època en que la critica considerava el seu mar *isme la quest io
ttof ica o« centrava tl desat era el comportamtnt dt Morris en els anys
90, just destres de dimitir com a dirigent t membre dt la Socialist Ltafut
El ftt d abandonar la vida de partit, la fundació d'una nova empresa
artística com la Keimscott Press junt l augment de les activitats ot
PibliOf 11, Ja publicació de les darreres novel les així com ('increment
considerable (fe conferencies de tema artístic en detriment de les de ttma
polític, tot semblava indicar una única interpretació possible la renuncia
dt Morris a la política per tornar a la posició dt l'artista aïllat en t) mon
artificial i trascendent de la bellesa Aquesta navia estat la prova oasica
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per a la reconstrucció rustica de Morris realitzada desprès de la seva
mort, demostrar la continuïtat ideológica de noms amb posterioritat a la
sortida del partit constituïa el repte principal per a la confirmació dt
Homs com a marxista E P Thompson a traves de l'estudi dels darrers anys
de la seva vtda desmentí per primera vegada el fet que la retirada política
de riorrts fos una renuncia ideològica, mostrant així com se H podien
aplicar les maternes paraules Que el) havia oingit a Stepniak el 1895 el
dia del seu enterrament, "he died as ne had lived, a revolutionary to tne
eWfS* posteriorment, l'anàlisi dels nicles i les conferencies escrits per
Morns en aquesta epoca dut a terme principalment per Lenire i tamöe per
Mtitr na confirmat les tesis d*E P Thompson mostrant com moltes
afirmacions s havien fet en contra de levidencia teòrica51

Un cop assumida la condició políticament revolucionaria de Morns
i la maoista dei seu pensament, la Bibliògraf la especialitzada
s na oeaicat a considerar mes detingudament el pensament i loora dt
MOT»s En fi seu conjunt, les Qüestions que actualment es planteja la
tercera etica fcifcìioqraf lea ja no estan dirigides a demostrar eJ seu
maoism* s,r»o Que mes aviat intenten esormar quin tipus df marasme rou
15 oe (I P Tnompson 19611, la qua) cosa significa essere talment
def mir la originalitat teorica de Horns com a socialista < Pau1

Thompson, 196?) Fou el prop! E P qui, er¡ '"epíleg escrit per a !¿
edic»6 de la seva Biografia, miiitr îna era la problemàtica

h, storica oue calia pregunta1"-se actualment respecte oe la figura oe
Morn ç

"The important question might Be not whether Horns was or was
not a Marxist, Out whether he was a Momsist. and if he was
whether this was a serious and coherent position in its own
right*56

En aquest context general han sorgit diverses línies de recerca
dirigides a interpretar novament la seva figura històrica D'entre aquestes
en qest aquén dues pr ire ipals aquel les dirigides a mostrar les similituds i
diferencies existents entre les idees de Morris i les tesis pròpies de la
tradició ortodoxe del marxisme (Meíer 1972), o bé aquelles orientades a
estaoiir la originalitat de Morris en aquesta mateixa tradició (lenire
1962, Paul Thompson 1967, E P Thomspon 196 n 1977, Lindsay 1975,
Stansfy 1985) Però intentar esonnar que pot significar el mornsisme, p r̂
utilitzar la terminologia dt.P Thompson, significa essencialment reconsi-
derar noms en ei context de dues tradicions de pensament principals er»
gran mesura independents i aïllades entre si una primera» clarament
històrica, consistei* en veure el pensament de Mortis com um sintes' d*
les diverses aportacions teòriques dominants en l'Anglaterra victoriana i.



per tant, intentar rtsltuar Morris en ti context global de la historia
vuitcentista <Je les idees Llavors, la originalitat de Morris com a pensador
socialis- ta resulta precisament de! fet dhaver pogut realitzar acosta
síntesi i d'haver-¡a fet dins la tradició (tel pensament angles Aino
estableix per si sol uní diferència considerable entre Morris t la tradtdí»
marxista de pensament, tradicionalment mes vinculada a la filosofia
aiemenya i a revolució política de h Unió Sovietica, pero això mateix na
permès veure l'obra dt Morris com una de les aportacions teòriques
compie- mentiries I paral leles a l'elaborada per Marx l Engels en ti
vuftcents (Williams 1958) La segona perspectiva, de caràcter essencial-
ment teòric, suposa veure les idees de Morris en relació a les diverses
qüestions que centren la reflexió actual en r àmbit del mamsme a f »
d'establir la possible actualitat del seu en aquesta tradicic
AIXÍ . es en el propi context marxista or» una nova indicació út P Thompson
aaqyireix pi«? sentit

" is important to understand Horns as a transformed
Pomantic than as a conformist Marxist'5T

En la interrelació a ambdues tradicions cal constatar un fet
relativament marginal per a l'analisi de Horns pero molt significatiu
respecte de les interpretacions rustonques del sty pensament i de la se%a
figura política, com es el poc interès que na despertat i obra dt Morris en
la tradició oei ptnsament socialista Desprts dels anys 20, comença
ei Que Salvatore Veca ha qualificat repetidament de segona etapa del
pensament socialista -o mici del programa neoclàssic56 Morris rarament
figura entre els autors comentats i menys encara entre les grans figures
històriques, en els pocs casos en que noms es mencionat, sovint e?
desprèn un cert menyspreu per la sevè otra Fins i tot E Blocn en eis seys
estudis sobre ei valor filosofie i polític de la utopia com a froma de
pensament, no dubtava en situar la utopia momsiana entre els darrers
exemples autopia burgesa i considerar, a partir de la defensa dei trepan
manual, com un enemic del progrés en una posició comparable a la de
Ruskir^9 Fins fa pocs anys, Morris constituïa un dels eiempies dartista
"decadent* i burgès que "no llegaron a ser socialistas por su concepción dei
mundo" malqr¿t que f os un dels autors que "se han atrevido a mirar a era a
era, sin iré juicios, al socialismo"w Com a màxim, oracles a la nove» la
Atws af NoHfher* Morris f içrava entre els socialistes utopies*1 però ei
fet d optar per una solució expositiva contraria a les preferències de Mar»,
Engels i lenin, el situava irremeiablement fora del socialisme científic62

D'altra banda, r» hi ha dubte que la reconstrucció historiògraf tea
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de Morris elaborada w la critica anglesa poc després de la seva mort
havia d'influir 'orçcsament en l'oblit en que el pensament sòcia- Usta
mantingué Morris ai llarg del segle XX pro aquest constitueix un factor
addicional en la con*irmacid f dffusid de les tesis de la reconstrucció
artística de Morris De fet, la proverbial incomprensió forarla de la seva
figura ha contribuït forzosament en dificultar la interpretació marxista de
la seva otra fins a) punt que, encara a 1 actualitat, existeix tot un corrent
de la critica que, malgrat accepta com inevitable el seu marxisme, destaca
tots aquells aspectes que el diferencien de l'ortodòxia comunista i de
qualsevol experiència del socialisme rea), suggerint la possibilitat que
Homs mat hauria estat comunista si hagués viscut en un període posterior
de la historia63 l'tdeotogtsme d'aquesta tesi és indubtable i no passa de
ser una suposició aventurada» però recull el fet que la mateixa tradició
socialista, per la seva pròpia problemàtica teo>ica i pràctica, es va anar
distanciant progressivament dun plantejament com el de Homs, depenent
totalment de la problemática decimonónica En qualsevol cas, ei descow-
«ernent histèric del Morris polític no explica com i peroue una tradició que
originàriament sabia de les sctivitats de Morris i cortesia els seus escrits
polítics fins a traduir-los a moltes llengües, i'obtioes completament en
dècades següents

Existeixen diverses explicacions d'aquest fenomen adduïdes
especialment per la Bibliografia anglesa i per la tradició marxista d aquell
país Així» per exemple, cal considerar en pnmer lice unes diferencies oe
llenguatge i de formes d'expressió que nan dificultat la percepció det
marxisme contingut en els escrits de Morris (Morton 19771 1978) el fet
d optar pel gènere de la novella com a forma didàctica ha de contrastar per
força amb la tendència al tractat econòmic i filosòfic o lassaig polític
més propi dt la tradició marxista, d'altra banda, la utilització del problema
artistic com element central a partir del qual pi esentar la situació
economica de la societat constitueix 1 argumentació inversa ai principi de
la sobredeterminacid economica topica del pensament marxista una segona
causa important és indubtablement la desr^fiança politica experimentada
per Engels front a les activitats de Morris malgrat la simpatia Que podés
sentir per aquest artista "tan ric i tan sentimental*6-* Tanmateix, les
veritables raons cal bu ¿car-1 es en el mateix programa científic definit pel
marxisme en la seva propia evolució com a paradigma filosòfic al llarg de!
segle XX Llavors apareixen clarament delimitades dues Qüestions bàsiques,
una de caire estètic, l'altra molt més genèrica, fa referència a ìa concreto
de la soc'otat

A nivell estètic, la contradicció existent entre Morris i la tradició
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marxista posterior als anys vint salta dessequtda a la vista St ts recorda
due i evolució de l estetica marxista entre ) experiencia del constructivis-
me f us i els anys 60 mìa presidida per ranal is i dei realisme artístic i
h t erari com a unica opció conerent amo la concepció materialista de la
història 1 capaç de convert ir-se en la forma arrtistica del proletariat,
norns representa exactament la postura antagònica ja <jue fou un dels pocs
autors socialistes que afirmava que, en la utopia socialista, 11 realism?
deixaria fle tentr sentit Només cal recordar its descripcions de Its
decoracions, dels murals, (it l'arquitectura pero també dels llibres que més
agraden als habitants de No*nere per veure com na desaparegut tota forma
realista d art substituida per uña estètica del somteif i deI "romance , oue
recorda els grans valors trascendents i tttrns of la humanitat Però no
nomts li tradtao mariista s'allunya de Morris pel <jut fa al rtalfsme,

no se n de la línia alternativa de desenvolupament artístic
que I opra ot Morris planteja a i avantguarda històrica i qut únicament serà
rtcui'ida per tots aquells sectors de ! arquitectura anònima i de consum, o
pels sectors de professionals tècnics que opten per les reformes partíeu-
iantzaoes en ia soeialdemdcrata, liöerat, i töhuc en les demagògi-
ques » conservadores, empreses en moltes administracions locals*5 AQUÍ.
l oft!»t at Moms es de» tot cómprensele quan es te en compte oue el gran

amb owe s enfrontava l'estètica marxista despès de la li Guerra
era ei cultura' te i avantguarda nistorita

occidental ima alternativa artística a I avantfuTfla m constituïa,
cap teòric, si en siguna cosa podn ser interessant era
t«cíussivam«nt des de» wt de vista pràctic oe's mateixos artistes i
professionals

Pel que fa a ta reflexió generi! soör la societat, i ooiit teorie de
Homs s'expiïca únicament fits d'una perspectiva epistemològica en la qual
its stvts tdtes s tnted/en en un sector purament marginal respecte del
nucli conceptual de la reflexió marxista Ei mamsme oe Moms s ha
tstaölert principalment u partir de la seva acceptació de la lluita de
classes com factor determinant de l'estructuri soc:t! de la civilització
capitalista í£ P Tnompson 1955), en ei reconeixement de la determinació
econòmica de la societat (i P Thompson 1955, Lindsay 1975) i per la
concepció materialista de la mstona (Paul Thompson i%?, Lindsay i9?5 »
Però la originalitat teòrica de Morris esti en la seva comprensió de
l'alienattó dtl treball» del fetitxisme de les mercaderies» dels fenòmens
del consum i de I organització o> ta vida Quotidiana com una pro&lemitica
artística a la que el problema de l'art esdevé una qüestió social i,
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per tant, económica66 Des d'aquesta perspectiva es pot comprendre com i
perquè 11 classicisme conceptual del programa de Morris (en ei sentit
definit per veci, 1977)61 com a pensador socialista esdeve de la maxima
importància arran de les darreres investigacions de caràcter sociològic
empreses per la tradició marxista, com !a reflexió sobre la vida
quotidiana, o sobre la qualitat de vida En aquest sentit, reculimt les
paraules de Paul Thompson, el gran interès actual de les idees de homs
denva de l'haver acomplert una visió de la totalitat social a partir dels dos
problemes més immediats a l'individu, l'habitatge I el treball68, D'altra
banda, per fer únicament menció dels autors més coneguts en aquest
àmbit,si es consideren les tesis defensades per tefebvre sobre la vida
quotidiana -l'organització de la vivenda, la relació camp-ciutat,
! organització öel treball en el context urbà -, o les establertes per Agnes
Heller en les seves anàlisis sobre la vida quotidiana o les necessitats69,

saiten a la vista les similituds existents amb la temàtica
per Morris en les conferencies Només per això, encara sorprèn

més 1 oblit en què s'ha mantingut Morris, adr-uc en aquest context però per
les mateixes raons aixo permet pensar que, precisament per la seva
originalitat i la posició marginal que detenta, el stu pensament pot aportar
plantejaments nous i mes adequats en el desenvolupament futur d aquest a
polèmica Prèviament, perù, cal admetre una pressuposíció teòrica si la
tradició marxista es troba limitada en aquest camp pel fet que disposa
duna ttona dels fenòmens economies, així com també dels fenòmens
estètics, fstabierta dts de ? per i àmbit de la producció, robra de Moms,
com la de tota la tradició de pensament que Morris recull, pot aportar a la
reflexió un punt oe vista alternatiu a partir de la perspectiva del consum
sense sortir de l'òptica econòmica i sense necessitat de renunciar als
pressupostos marxistes en aplicar- los a estudis de microsociologia o de
micro-economia 7D

En aquest context precisament és on emergeix la importància de
caracteritzar el morrisisme com un sistema concret de pensament en el
sentit apuntat per E P Thompson ara esmentat i establir així la transfor-
mació del romanticisme operada per Morris Aleshores el principal
problema teòric que presenta aquest autor és el de delimitar la seva
aportació en relació a tota la tradició del pensament angles del segle xix a
fi de definir Ja seva síntesi concreta Això significa essencialment deter-
minar els diversos factors que conflueixen en el pensament dt Morris abans
de ¡a seva afiliació socialista t que U van permetre acceptar el pensament
de Marx duna manera tan natural Formularle tant en termes biografies
com teòrics, en un cas significa preguntar-se pel "com esdevingué
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socialista" per emprar Its paraules del propi Morris, en l'altra, suposa
resseguir el procés formatiu del seu pensament contrastant les seves
idees amb les aportacions deis diversos autors dominants en l'ambient
victorià i (jue podueren mf luenciaMo

Així, doncs, recercar l'originalitat teòrica de Morris consisteix
essencialment en esbrinar el contingut i l'àmbit de la seva sintesi
filosófica en re lacto, i en oposició, de la tradició anglesa de la critica a la
societat industrial des de! seu plantejament en el segon romanticisme Mes
concretament, això requere!*, en primer Hoc, establir les diferències i les
similituds existents entre l'obra de Morris i la de Ruskin, atès que, com
Moms reconeix en diversos passatges de la seva obra, el crític fou ei seu
mestre mes directe A la vegada, també suposa considerar les idees dels
opositors més clars de RusMn tari en politica com er la tradició de l'argüí -
lectura i el disseny jonn Stuart Mill, Mattnew Arnold, Henry Cole, Owen
Jones o waiter Pater Si en termes generals, les connexions ttdnques i e!s
contactes personals er»tre &us»cm i Morris han tstat àmpliament documen-
tats pe»* les diverses biografíes de Morris, resta per establir una compara-
ció teorica dels seus pensaments respectius, anterior i posterior al distan-
ciament personal oue comporta per ambdds autors la conferencia Art t/xw
P '-jtocracy dictada ei 1883 per Morns a Oxford per invitació expressa de
RusMn?1 Er« les diferències conceptuals existents entre RusKm t Morris
s entreveuen d al tres posseïes influencies teoncues importants que
permeten explicar per*«t Morris, per tot el que fa a qüestions polítiques,
es trobava sempre en aquelles posicions que Rusktn mes obertament
rebutjava En aquest sentit, val la pena destacar el fet que l'experiència
liberal de Morris ocupa aquella etapa de la seva vida quan Morris assumeix
mes clarament la influència teòrica deRuskm O altra banda, autors com
Mil!, Arnold, o Owen i la tradició dels socialistes utopies constitueixen
factors d*influència importants no tant en la formació socialista de Morris
com, ta) i com assenyalen Williams i Lenire, en la configuració del seu
sistema ètic, o en l'articulació tfun concepte o* civilització que permetés
poder integrar l'art com una necessitat social t establir el seu paper dins
la relació sistèmica necessitat-treball- consum72

Des d aquesta perspectiva, resulta fonamental l'anàlisi del
concepte momsia de) treball tant en la relació respecte del productor com
en la del consumidor però encara mes la particular visió que Morns te de la
questo de la maquina com a fenomen social, atès que és un dels pocs
pensadors que disfruta simultàniament de dos tipus d aproximació a la
maquina una. la pròpia del productor i creador ú arts industrials on la
Maquina no son sinó maquines que només plante jen problemes tècnics t
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professionals m tant m Instruments, l'altra, out contrista amb aquesta,
ès la dt l ttörtc que comprin t Is efectes dt la màquina a partir dt la
utilització social i accepta ti vmcìe causai entre ti ftt tècnic t Its
rtlaaons at producete In aqutst stnttt» ti ftt qut ti Moms proftssionai
m prtnguts ma! tn consldtracfd, ni tan sols com txptrlmtnt, tls tnttnts
rusMnians dt rtvturt rarttsania com a forma dt producció tn ti Guild of
St Georges, paltsa ja ae per si un cert distanciament crític respecte del
mtstrt molt important a l'nora dt valorar tls productts dt Morris 8. Ço,
ptró també prou signif icatlva ptr tnttndre la vtslo morrlslana de la
màquina, la tècnica, i, lògicament, del coneixtment científic

finalment» la reflexió momsiana sobre Its formes del treball i
sob«*e tl fenomen social de la maquina constitueix tl punt d"uni6 amb una
altre vessant fonamental dti seu pensament com és la possible teoria dtí
disseny tant des dtí punt dt vista tstetic com sociològic i, àdhuc.
econòmic AQUÍ. ! experiencia professional dt Moms com a disstnyador i
empresari esdevé de la màxima importància car en el procés formatiu del
seu pensament estableix ei rerafons pràctic que, per una part, comprova t
confirmà les seves idees generals, però per 1 altra, també dtfineix eï punt
ie partida des del qua! Morns elaborara tota la reflexió general sobre els
fenòmens artístics Malgrat la intenció globalítzadora de la reflexió
mornsiana, i especif icitat dels problemes teòrics i pràctics del dissenv ha
permès a la critica, i especialment a la historiògraf la arquitectònica
separar aquesta vessant del seu pensament i convertir-la en un comparti-
ment estancat D'aquesta manera, l'evolució especifica de la historio«/afla
arquitectònica na construït una nova imatge de Morris Que na conviscut
amb les mterprttacions ja referides Hereva directa de les consideracions
sobre Morris fetes per les Arts & Crafts i el Deutsches wtrtbund de
principis de segle, la historia de l'arquitectura ha convertit Moms en un
dels pioners mes discutits que el Moviment Modern te a l'època victoriana
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3.2. EI pionerlsme de Morris tu la tradició de l'arquitectura i
ti disseny moderns

Si la DiDiiograf la especialitzada sha dedicat majoritàriament a
debatre soore el pensament polític de Homs, la historiografía arquitectó-
nica ha tendit preferentment a considerar el possale paper d aquest autor
er» la genesi dt I Moviment fioderr< En altres paraules, sha fi*at duna
manera particular en la seva dimensió internacional ODhdant sovmt la
intima relació e/cfstent entre riorns i e! context històric en el out de
manera natural s mserei» la seva otra Aui Horns esdevé una experiència

visiynana d*»i futur en m»g dei des-er t cu^urai qu* suposa ei seo'e
a! desenvolupament & t arquitectura, malfa* lapona voiunrv QA

molts de's styS protaqonistes De fet, en ^eure rVns només en relate a
1 e»«/w;iu pòster1*;,' dr » arqu'tectura -a 5*-*a 'r»c'v»si£ en *i procés rttstóf.c
oenera- r»a ^su-.at s*«" un ino'O significats no tant pt« cor*ixem^n^ o*-
Momç i la s^v3 o?ra, com per constatar i evoïucic seguida pels concept*»!
d ara^itect j*a ' df.istona auf har. reqit el desenvolupament de la critica
estr: à'iitzaca D aauesta mar*ra, a faves cels diversos tractaments que
l·è repur la ng-jra i « de riorns es pe t traça»* Derfectamer»t I itinrar1

teoHc seguit Der t arquitectura al ilyg de1 Noucents, en conjunt, però,
er.ca^s awe A mes bef delimitat el procés seguit pel dissen/ indústria1

per c c r so'laa^-se pràcticament i ductnnai com a professa
i evoiucio df la nistonograf la arquitectornca doncs segue IK un

procés reiati.ament invers ai seguit per la Dittografia dedicada a la
figura de Mcrns aui, si. com ja sha vist, en 1 estudi del pensament i la
Olografia de Morns les diverses etapes Pipiiografiques s estructuren a
partir dels canvis operats en la interpretació de ¡a seva figura en la
historia de i arquitectura, un Morris inamovible indica els canvis operats
en el concepte d arquitectura i en la manera de fer historia En aquest
sentit, val la pena assenyalar que, en termes generals » amp contades
excepcions, la imatge de florns que opera dins la historia de 1 arquitectura
difícilment s ha modificat en coses substancial? ni ha estat mf lu^nciaai
pels descobriments de l'altra línia de recerca En canvi, les biògraf »es de
Morris tendeixen a prendre en consideració les recerques de la historiogra-
fia arquitectònica i variar, segons l'evolució de la matèria, els comentaris
relatius al Homs profesional 1 artista Malgrat tot, la imatge de Morn*
com a pioner del disseny modern ha estat un tóp'c estaPlert per la
historiografia arquitectònica, acceptat i mantingut per tots els sectors o>
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la critica fins fa molts D§CS anys.
Abans tf iniciar el recorregut per Its interpretacions de noms

elaborades per la historia de larquitectura val la pena constatar una sen*
dt gestions metodològiquesrttatives a la construcció dt t objecte
C'estuai que resulten prou t! lustrattves dels plantejaments de la critica
arquitectònica encara out poden semblar paradoxals i reductives des dei
punt de vista de noms ema primera paradoxa deriva del fet que la maxima
valoració arfstica de Morris s'ha plantejat en relació a la tradició
arquitectònica quan, en realitat, Morris no va projectar ni construir mai
cap edifici Ben ai contrari, les seves pooues experiències en la practica de
l arquitectura resultaren mes aviat un fracàs fins ai punt de fer-lo desis^r
del propòsit de ser arquitecte D'altra banda» si lexpenencia de la Rea
House pot ser important en la història de ''arquitectura, ho és des de la
perspectiva de Wrbb en tan! que arquitecte de l'edif ici Horns només er«
fou et prorKor i si ia seva paftic»pacio en ei projecte es pot incloure er» la
hiçtona oe i arquee- tura, tamoe caldria meioure-m personatges com
'A a1 ter Rathenau73, com Henry rord, o com t Is gerents de la Generai Motors,
u s»a tots aquells emprenedors empresaris que, en genera?, alteraren la
importane i a n'stonca cultura1 i tambe economica de i est 11 modern oe
'. arquitectura i e' d'ssenv industria1 El fet qu* Horns nagi figurat d» pi*
aret er, la ^storia de 1 arquitectura moderna demostra que ocupa un statuì
especia' en aquest procés similar a' de Fergusson. Rus^ -n, Henr^ Cvle ¡
alguns memores ae íes Arts & Crafts que mai foren ni prettnoueren ser
arq»-·í^·:tes Es a a>r ei status que detenten e's f*oric?, *'5 critic? o »'?
S'mpiement ideòlegs de ''arauitectura A«>.c explica en parí perqué ìa
historiografía arquitectónica ha estat el sector de la critica que, des ce
mes antic na va¡orat els escrits teories de Horns soí?f e art i disseny molt
per damunt d altres aspectes de la seva opra AIXÒ tampe pot explicar
perquè la seva lafcor professional, la seva obra de dlssenyador, ha estat
comparativament poc considerada de manera que, fins molt recentment, no
na estat estudiada

D'altra canda, en aquesta tradició critica revolució del disseny
industrial s'ha vist com un fenomen parai lei i convergent, l en Dona mida
exemplar, en el procés general que condueix a i arquitectura moderna
Aquest punt de vista na estat una de les causes principals que la historia
especifica del disseny només hagi contemplat aquells aspectes del disseny
que participen d una manera o d'una altra en el fet arquitectònic, especial-
ment els que intervenen en el problema de la vívenda Per auc, s nan
sobrevalorat les tradicions del mobiliari, de 1 interiorisme, i del dissenv
de! parament domèstic oblidant d'altres activitats tan o mes important!; en
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la deímiclè professional de la disciplina però que, per definició, resten t)
marce del proDiema de la vivent i de la construcció, com e! disseny
destampats, el disseny tèxtil, el disseny f afte o el disseny deines i
maquines-eines Ccnstrutöa (fes »I punt (fe vista de I arquitectura i per a
l'arquitectura, aquesta historia del disseny industrial con!içura una llista
seleccionada oe tots aquells autor s-artistes que comprengueren ia unitat
artistca i metodològica de les disciplines projectuals i s interessaren w
problemes mes reduïts descala com la conf iguracio de cadires, plats» i
tots aouells objectes que completen per dins el projecte de la vivenda
moderna Fins fa comparativament pocs anys, el disseny no na pres
consciència que la seva ntstona esta emparentada molí mes estretament
amo disciplines com i enginyeria, la tecnologia, o les arts gràfiques, i que
cal replantejar-la com una vessant de l'arqueologia industrial i reprendre
'a h'stona anònima d inventors, projectistes i empresaris qyf var» anar
creant tots aque'is oDiectes que actualment, maigra* ei poc reconeiicemtnf
3fti?tic df ou? disfr\jfen, condiciofien mes directament ia vida quotidiani
ASSO!"* ai AC, supcsa, perù, reconsiderar 1 otjecte de la historia i dedicar -
se a estudiar directament els oOjectes i la seva evolució tecnica i forma:

En aquest context, e« cas de ñoms es tiempir La seva
proífS"5onj. t la seva vaiua com artista s inscriuen majoritàriament en elf
amtits del dissen> d estampats, de1 disseny tèxtil t del dtssen> gràfic La
seva participada er« la def «r.icio de 'a rivenda öurgesa es limita a! d'ssenv
c interiors Of et mes important at tot es i us aye aona als diversos
5*» teixits LÌ seva aí'fov'fna'"íO ai problema de 'a vivenda es, per tant,
di'rerit des d"UT. punt de »tsta corceptual a la propi3 de l'arouitectura,
especialment eri tot ano referent a's entens de qualitat artistica, ai
procés de disseny i è\ plantejament específic duri mode t E! t et due norm
apord' 'a vivenda des d una perspectiva margina) i complementaria a
l'arquitectura na motivat que, a l'hora de considerar les seves millors
aptituds artístiques, especial- ment quan es tractava de valorar el seu
sentit pels valors estructurals i constructius dels estampats, diDumos
liavorats i grafismes, s hagin sempre explicat coin les pròpies de la visic
arquitectònica74 En termes generals, doncs, la historiografía arquitectó-
nica na concedit molt poca atenció a les capacitats creatives de horns
com a dissenyador d estampats, com tamDe ha passat totalment per alt els
seus experiments en el disseny d'alfabets i de llibres, només els na esmen-
tat per posar de relleu les posicions regressives i conservadores de Morris
en i arn&it estètic Ambdues dimensions de l'obra de Morris nan començat a
merèixer l atenció de la critica en el moment que el disseny na pres cons-
ciència oe la seva idtosincraaa com a professió independent de



47!

tira t r« començat a valorar des del pur.t de vista disciplinar específic
diverses tradicions out històricament han mtervir>çut en la pro jec tac ió
d objectes aus D'altra bandí, en emtrgir its experiències dels enginyers i
els projectistes tècnics en la mstorta de! disseny industrial, la imatgt del
noms professional na variat considerablement t se l'ha relegat a aquella
part de la història vinculada a revolució de l'art l dels artistes En quaise-
voi cas, en el moment que el disseny 1 l'arquitectura nan quedat separats en
la practica i en la teoria, el pionerisme de Morris s*na escindit en dos
necessitant un tractament diferenciat segons es considera la seva figura
en relació a revolució del disseny o a la de r arquitectura del segle xx

u tesi que veu en noms un pioner del Moviment Modern fou
definitivament consolidada el 1936 amo la publicació del llibre Pioners of
tto&m Design de Nikolaus Pevsner La Idea, però, no era nova. Amb
anterioritat havia estat divulgada per diversos autors en el continent,
especialment peis mateixos protagonistes dels nous corrents artístics
L evolució seguida per 13 idea de considera»" noms com ei precedent
històric mes important de les tendències artístiques d'entreguerres ha
estat repetidament documentada per la historiografia posterior El 1958
Henry-Russe!) Hitcncot- feia una relació dels diferents cañáis pels quals a
principi? de segle la influencia anglesa es deixa sentir en e! continent75 El
personatge clau fou evidentment Hermann Muthesius, un arquitecte alemanv
enviat pel seu Govern a Anglaterra entre eii896 i el ¡903 per esbrinar la
situació de ¡a producció anglesa i les causes del seu èxit comercial En
tornar a Alemanya, Mutnesius publica una sèrie de Mibres soore l'art i
l'arquitectura anglesos que havien de tenir amplia acollida en els cercles
professionals, especialment en el Deutsches werkDund, inspirat i fundat
per ell76 A DasEngiisheH&JS (1904-5) recollia articles de STUDIO
referents a Morris i ressenyava algun dels seus interiors El gran valor
d'aquest llibre, sempre segons Hitchcock, fou el oe donar una visió
panoramica de l'evolució de l arquitectura anglesa molt abans que els
mateixos anglesos r haguessin reconstruït Anteriorment, però, d altres
autors a França i Alemanya havien cridat l'atenció sobre la importància
històrica de l'experiència anglest. Alexander Kock 1 Paul Sèdille havien
anat divulgant les obres angleses mis recents77

L altra gran propagador de les idees de Morris en el continent fou
Henry van de velde qui, el 1893, en un curs dictat a Amberes i en conferen-
cies posteriors, es declarava seguidor dels ensenyaments de Morris
apuntant la possibilitat que fossin Rusktn i Morris els inspiradors més
directes de tot el modernisme com a tendencia rustica71 En conjunt,
però, van oe velde no aportava noves informacions sobre Morris que le? ja
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apuntad« m «Quells sectors de Its arti & Crafts que havien triat Morris
com a llur vistili t paladí del seu ideari De tota manera,
i onqen anglès de les tendències arquitectòniques alemanyes oe prtnapis
de segle üxt com AI moviment general en pro oél many illustrili tra
ima idea àmpliament acceptada en l'àmbit alemany79 L'aportació concreta
de Pevsner consistí en instituir Morris com a principal pioner t definir a
modus <fexplicació del procés de gestació del Moviment Modern una Unia de
continuïtat històrica que s inicia a Morris t culmina en waiter eropius

Les tesis de Pevsner SOD prou conegudes com ptr comentar-les
extensament aquí Des dtl punt de vista de Morris cal només concretar les
que di Du ixen la interpretació de la seva figura histórica Aquestes es poden
resumir en les tesis següents; primtr, aquelles relatives a la concepció
pevsneriana de la història -"el periodo que va de Morris a Gropius es una
unidad històrica"-w, en segon lloc, les que composen el concepte de
Moviment Modern -"este nuevo estilo, el estilo genuino y legitimo de
nuestro siglo" qut "estaba logrado ya alrededor de 1914"-, finalment, les
referents a Morris i la interpretació del seu paper en la historia de
i arquitectura Entre aquestes darreres es distingeixen clarament les tres
idees Dasiques imperants en la majoria d aproxima-cíons a Morris ai Harg
del segle xx Son les següents en primer lloc, el desert artístic que per a
ì'arquitecura i e) disseny suposa el seqle XIX en bloc -"casi todos los
edificios contemporáneos que le rodeaban erar, débiles ¥ estaban toscamen-
te diseñados y prácticamente todo el arte industrial vulgar y sobrecargado
de ornamento*6'- per la quai cosa Morns esdeve el primar reformador oei
gust vuitcentista 82, en segon lloc, Morris és un pioner de l'arquitectura t
ei disseny modern, duna banda, per la seva lúdda percepció de la dimensió
social de l'art, cosa que hauria de ser finalment sistematitzat per (jropius
1, de l'altra, per haver demostrat que I art és essencialment un problema
quotidià, cosa que li va permetre assenyalar la unitat de les arts l per
primera vegada materialitzar-lo amb la seva obra -'a él le debemos que la
vivienda del nombré común naya llegado a ser una vez mas, un objeto digno
del pensamiento dé un arquitecto, y una stila, un empapelado, un vaso,
dignos dé la Imaginación dé un artista"-, in tercer lloc, Morris va ser un
pioner "malgré luí", ja qué no va comprendré la potencialitat artistica de la
maquina a la out rebutjava totalment -'los verdaderos pioneros del diseño
moderno son aquéllos qué oésoé él principio fueron partidarios del arte de
la màquina"83- quedant així inscrit en aquell sector dels artistes qué
volien recuperar per a rart éls sistemes artésanals dé producció seguint ei
model artistic del passat -"Morns no lograba apreciar las positivas
posibilidades dé los nuevos materiales porqué éstabí demasiado intensa-
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mente preocupado por las consecuencias negativas de la Revolución
industriai veta sólo 'o que se naoia destruido la artesanía artistica y el
trapajo placentero" w* AJIÄ algunes excepcions significatives, la historia
rtctnt de la historiografia arquitectònica ts m intent per refutar totts i
cada una de its tesis de Pevsner.

De tota manera, malgrat els esforços d'algun sector de la tratadls-
ttca per reoatre Pevsner, la seva interpretació es consolidi tant que durant
molt de temps va ser el marc de reterei cía clau des del qual valorar la
figura de Moms com a professional. D'altra panda, Groolus, que havia
¿rr mat a Anglaterra junt amb Pevsner fugint de r Alemanya nazi. havia
confirmat les tesis de Pevsner avant la lettre quan, en puDlicar ta nueva
iTQuiïecturs y el in/nus el 1935, reconeixia la influencia de Morris en la
seva oora Però llavors, el llegat de Morris esdevingué un receptari estètic,
ei mateix aue r»avien difós els memores de les Arts & Crafts com a puntal
Basic oe la seva reivindicació dels Bells Oficis, oero degudament adequat
ais conqiaonants estilístics característics dti Moviment Modern d aquesta
manera, els conceptes rnorrfsians de simplicitat estètica i honestedat
constructiva s equipararen ais principis de la teona funcionaiista, la Qur
veia en i aoeouacio utilitaria dun ODjecte la maMima expressió de la
delusa Si »e molt matisada, aquesta fou una idea desenvolupada principal-
ment per tots aaoeils tratadistes que velen Morris com un pioner (De Cario
1947, De Zurko 1957, Giediüf« 194!, Zevi 1950, Benevolo i960) i. sense cap
tipus df matis, esdevigue la interpretació oasica per ais estudiosos i
fcioqraf s de Morris posteriors a Pevsner, com Henderson o E P Thompson La
tesis quedava formulada de la següent manera

"in nis first objective simplicity and good quality he was the main
pioneer of that trend which is continued In the best design of our
own day" *

Les primeres critiques a l oöra de Pevsner feren referència a la
stva interpretació del Moviment Modtrn £n general, malgrat el desert
cultural que des dei punt de vista arquitectònic, suposava el període
vii tona, aviat la critica descoona precedents importants en la teoria
funcionaiista de i arquitectura (De Zurko 1957) que permetian ampliar
considerablement el període tìefestaciO del nou estiI Airi, si el i960
Benevolo situava rorifen del Moviment Modern el 1048 3 partir dun estudi
economic i politic « l'arquitectura, el 1975 Collins aconseguia mostrar la
continuïtat histérica des deilTSö a partir de l'estudi dels ideals i les
idees de I arquitectura, acomplint ami el cicle de» que actualment s anome-
na modernitat In aquest roces, la figura de Morns apareixia cada vegada
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tn una DOS í c lò més mar f tnal Benevolo t! considerava un més entre tls
artífex, si W un dels millors, de li reforma d« Iti irti aplicades, mentre
aue Col i ins t eliminava taxativament de la historia de 1 arquitectura

"solo ti "German Arts S« Craf ts Movtmtrc io sii, ti
Dtutcfws Wtrtöunal afirmo a principios dt siglo Que la naWHdad at
construir sill¿3 st considerala tan importante como la propia
arquitectura» ia idta dt considerar a William Moms como ti
primero at !ss 'Pionttrs ef Modtm Movtmtnt" dtjo de ser
inconctoiOle"m

Coiims, maifat la mitificado i ti corporativisme del concepte
d arquitectura mie aquesta critica porta implicita, apuntava w ftt impor-
tant la separane- cada vegada mes evident entre la tradiaè de) disseny
industrial dt la prépia de rrquUectura a la vegada que posava de manifest
e¡s error* rovttctomcs commesos pels projectistes provintnts del camp
ei disseny de monies17 Collins escomet contra ona de les tesis centrals
dei MO*.'ment Modern, la idea we, ates qye totes les disciplines
projectuals oarticioeri del mateix mètode de creació, el fet del projecte,
s tauiDarin totes i s ordenm en öase a una única escala de çraus fins
amoar a i rtjitectyra, síntesi i sutna de totes les arts En reoatre el
principi de la unitat de les arts, Collin« desmuntava un dels puntals Bàsics
del mateu concepte de Mov Mode ,̂ el que englota e^ un matei*
experiment a i arquitectora » el disseny moderns Des daQutsta perspecti-
va» no es estrany Que fos Co'lms el pnmer autor que negues explícitament
el pionensme de Moms en la formació de Varqyitectura moderna

Amo antenorttat a Collins, Reyner havia detectat un aKrt
tipus de reducelonisrne en el model nistonc esta&lert per Pevsner88 En
investigar la problemàtica especifica de la maquina i les diverses apro*)-
macions rofessionals a revolució tecnològica, Banham descotria dues
fases totalment diferenciades tn IWa del Groptus de principi5 de segle,
una en la aue intentava aplicar tls principis de les Arts & Crafts angleses i
una altre tn què optava per fer arquitectura t disseny industrials ta
primera corrtspon al petit partnttsi entre eli9l9 i tl 1923, rtpoca de la
creació del Bauriaus quan, com queda patent tn l'escrit inaugurai de
l'escola, Gropius centrava tl programa pedagògic tn r aprenentatge artesa-
na' de les tècniques, la segona fase tngiooa el període anterior a la Gran
Guerra, quan Gropius treballava amo Beirens i va construir la Faonca
Fagus, t la segona ttapa del Baunaus iniciada tl 1923 després de la primera
crisi oe l'escola En el manifest dti 1923, Gropius reconeixia el fracàs
històric de les propostes de Morris, de les Arts 8. Crafts i del
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ti DTOorama dt l'escola m «ft clarament
produint-se itxt su restauración como uno de los Hurts del
moderno in destacar aquestes «its fases de Gropius, "li caoena humana
tu pwtros del wovimieMo Modert» tie se wtiwflt fwwpecttvamtntr11

gut Ptvsner havia establert quedava cwertfdi m un registre oil desenvo-
lupament històric de 'estètica artesana i perdent tota relació mm ti
cnsseny industrial Gf opius esdevenia ti darrer esglaó i ti f mai aun carni
que es tancava allí mateix mm solució dt continuïtat10 0 aquesta
manera, la possale influencia dt Morns Quedava bloquejada tr. ti mate»x
ór OD t us

La gran contribució OK ßanham consisti tsstrciaimtnt tn ftr
ressaltar la importancia dun altre ftnomtn historic tn la f ormaci© at i
Moviment Madera i així tot ti moviment ara només ts definia en relació al
procés d industrialització Des d aquesta perspectiva, la historia recent es
periQQitzava en relació a les fases segyidts per ia tecnologia i d aquesta
forma apareixia una frontera important en la i Guerra Mundial quan i*
màauina va deuar de ser aoutll artefacte &rut i sorollós tant característic
de la re»roiucic> industrial que mai no navia sortit del mon del trepan i
sempre resta marginat de la vida quotidiana i dt la vida social £1 canv dt
segle esdevenia ei moment historic de traspàs de la Revolució industrial a
la primera tra de la màquina Des del punt de dsta historiògraf K, Banham
modificava considerablement resquema historic valorant més aquelles
influencies qut Pevsne" només apuntava i que la majoria de tratadistas
recolliren com un procés parai lei91 La nova tradició, vista la nova ontnta-
ctó del disseny i l'arquttectura tra, ara, l'ocra dels tnqinytrs \ Vrquttec-
tura utilitaria, pe^C* també tota aquella producció standard i anonima que
segons ti Gitdiori otl 1948, va conformar ti moDilian realment constitutiu
dei seg»e MIX, el mode pattntat ^«sta tradició havia resolt e' procés <jç
la mecanització de tots tls oficis complexes i lliurava com neccia a
I arquitectura dentreguerres un ofici dt construir totalmtnt reorganitzat,
ai*i com tampt oferia a la vida domtstica Its possiDihtats dt rtorgan-.t-
zr-st i mtcanitzar-st com un ofici mts Ptro. a mes. llegava tam&e ai
segle XX la solució artística adequada als nous mètodes tècnics, nonés
faltava podtr rtconéixtr*1a com estetica mtcanica Aqutst reconeixement
cultural arribaria dt la ma dels darrers moviments dt l'avantguarda
piastita, com tl cubisme, el futurisme, l'atstraccto i sotretot el constrtjc-
ílvismt rus, o sia, tots aoutils qut coritlnuavtn tl planttjament lingüístic
i tl formalisme promogut pels tsttticistts a què tan tmflticamtnt
shjvitnofwsat Ruskm,Morris, i lasoattit angltsa tngtntrai **
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la rtcuptraeté dt lì traitelo dt l'enginyeria, dt Its construe-
utilitàries i dt ¡a patentata fou un dtstnvoluparrttnt

historiogràfic prai iti i contemporani a Its rteeraues at Ptvsntr Dur am
ti ptriodt » la stva implantació, aporta una dimensió histórica i la
connotado tecnologica basica dtl Moviment Modera f n aquest stntlt, robra
dt Ptvsntr apart»« com un inttnt dt dotar I analisi tlaborat ptr Sitgfnta
Gitaion ti 1928flt contingut tstétic i cultural*3 Tanmattix tn l'ampi!
tsptcff ic dti disstny, la continuació d aquesta línia d'investigació rtsulta
tsptctalmtnt fructiftra w tant out, després gut Giedion publiques ti 1948
ia stva historia öt la mtcanitzacid14, tot l'art victoria i, a l'tnsems, tot e!
sea'e x;x, otixava at ser aquell oesert cultural i artístic que Pevsner
rttratava i cwt nom ntvia crtfut Ots at Its posicions fltl Hovtmtnt mdern,
pr convtrtir-se tn un ptríodt daramtnt dtf »nit flt la histèria ot l'art i de
i arau.lectura ta lliçó ot 6ítd»un tneara tra rr»ts trasöalsaöora ptr
primera vtfada la mecanització dtuava ot ser la umca cuipaolt oti ma1

guct imperant el 1850 en ei mon Otis oojectts, la Dama ouaiitat artística
passava a str c^stouericia directa dt i evolució ot's tstl·ls artístics
tsptcJaimtnt flt ' E s t « ? imperi

El rffltscoonmtnt flt i era victoriana i la seva revaloritzacio
artística tamo* t* en la historia oe i arquitectura, especialment a
trasts dt i estudi monoçraf ic de Htrov-Russtl' Hitcfico» £r/i í'̂ vj"
¿rcftfttcture i·iBntWi (!954i les stves tnvtstigacioris sc^reel període
victorià començaren a modificar la iota Que so&rt i arouittciurd vuitcer«-
t'?ta havia cwstnut el Movimtn* McM3*»rn Començava a apareiKtr un *çn,
autèntic ne tant nistor'dsta, eclèctic t lleig, com normalment se l'nav 'a
consiotrat Aviat ts veuria com moltts dt its solucions i tipoiogits de
l època victoriana cominuavtfi vigents tneara mvariaoits a l epoca o*
lEstii inttrnacionai (Paul Thompson 1965 11967) El primtr limrt de
Hitchcock tinche com a cowtouencla la dt promourt l'interès dt la critica
ptr i arquitectura i its aitrts manifestacions rtlstiQuts victoriants95

PossiDiement els Hurts mts coneguts sorgits tn aquesta tradició son tls
Gt Sir î tnntth Clart soört Ruskin i sobrt tl movimtnt ntogotic, ptro tn la
bibliògraf ta anglesa proliferaren tls estudis sobrt diversos aspectes dt
r arquitectura victoriana, àdhuc tls Pubs % El propi Pevsner publicà amb t)
títol Tffifés wftr/jrw. un recull dels nicles qut navitn anat aparti»w
des dti 1948 tn rtvistts tsDtciaiitzadts*7 Ttmbt tn açutst context
s'integra el IHWt dt Ptttr Collins suara tsmtntat, tl primtr out replante-
java els caràcters estilístics originals dt l mstoricismt vuitctritista
lliurant-lo ot its acusacions dt out havia estat objecte durant el novimen»
Modern, até? ei mtrcat anti-historictsme d aquest moviment
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En rambft específic del disseny, linteres pels temes Victorians ts
revelà particularment profitós Cl 1948 ja navi a cridat 1 atenció
soort li importància mstonca oe 1 oora d uos dtsttnyaöors, professionals i
activistes qwe» el 1 SSI, aconseguiren organiti» la primera IMPOSICIÓ
Internacional de Londres, que havien iniciat una campanya en favor del
disseny eri sentit industrial, f out Pevsner només anomenava dt
Half at out Giedion considerava estèrils ti§ seus es f r oc o s en la practica
indicava QUI la seva lima de treball, i sobretot, its seves aportacions
teòriques, eren m;lt mes encertades -x» no pas la linfa empresa m Morris
seguint Rusk m una dècada més tard, Air ite, en un i litre relativament poc
conegut entre Its nistorits del disstny modtrrt18. demostrava com
i aportació teòrica d'aquests autors, coneguts ja majontanament pt is
primers Ref&rrnadors", constituïa rùnica veritat le aportació teòrica al
d'.ss^v industrial en ei segle A¡X » corn havia inspirat tota
i evo .ut io postenor at aisseny victoria, influint, adfwc, en i ocra w
noms Pe^o la contn^jcio mt? impcrtwt a la m/aiontiicid estetici o*!

disseny vuitcentista fou rexpostc'o mor»of" If tea arts decoratives del
període organitzada pe! victorià & Albert Museym ei 1952 sota la direccu*-

La mostra i le« investigacions posteriors d aqyest conservado*
tècnic del museu tingueren Vefecte de modificar totalment 1a Imatge
na&;tyai dt la situació del dtssenv en la segona meitat del segle xix Er,
primtr hoc ondava ptrfectamwt de manifest com els veritaoits
promotors de la reforms de' gust victoria eren els Ref ornitsors, els
ha.'ien influenciat ei disseny a partir dels anys 60 f establert e's principis
piisi ics oes dels quals operar aqutst canvi Er, lloc sorgiren d altres
disstrivaows importants a l epoca amo una oora mo't mes profetica
respecte de i evolució posterior del disseny que no pas la de Moms NO
només els neogótics es demostraren conspicus dissenyades sind tarnte els
Pre-Rafaeiistes, especialment Madox Brown fö1 Com a cortseoutrcia d"auv,
Morris perdía la condició d'únic i veritaoie reformador del o ĵst <we Ptvsnt •-
i» havia atorgat, però, el que es pitjor, la seva oora, per comparació,
apareixia estilísticament i conceptual conservadora l en alguns casos, corr
en la ceràmica, especialment nefasta102 En tercer lloc, el període victorià
perdia, des del punt de vista del disseny, unitat nistòrica i apareixien
almenys tres penodes clarament diferenciats D'aquesta forma, robra de
Morris es resituava en relació al període victorià mtg i s' invalidaven les
possi- oles comparacions amb reicftuberant esti? del 1 850 Des daiesnorts
! opra de Morris quedava inevitablement unida a la coltura victoriana i
aviat es demostraren les poques, o mes aviat inexistents, relicw* entre
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l'estil més característic de t tl que hauria d'adoptar 11 disseny en
etapes successives107

A mitjans « ü «ei« oti i960, li mstona del disseny navia pres
w eure molt diferent de t'estructura proposta per Pevsner, i la nova
"cadena de pioners" corria contemporània t independent a Morris,
dut nava quedat totalment bandejat L obra dels Reformadors, Coit,
Redgrave, Jones \ wyatt, ts continuava tn Maaox Brown, Dresser» Godwin i
Dty, 1, a traves d'alguns ötls dissenyadors mes avantguardistes de finals
te segle i menys vinculats aï moviment de les Arts & Crafts com Voysey i
el segar» utna&y, arrtöava, sempre tíe&enent de l'art <fe la maquina» f tns ai
wmDuno i ti Baunaus104 Llavors, ia versió de ta Historia donada per
Pevsner aparague cwn una reconstrycao que s'afegta, confirmant-la, a li
imatoe te\ Morris artista elaborada tan curosament pels seus fclèfaf s

de la stva mort w» model artificial el de Pevsntr comprensitv
des d una concepció de ia mstona in'iuida encara per Hegel pero»
essencialment, derivada de les últims (̂ senvoluptments fets sodre 13
historia per la cultera alemanya de^ moment er» que Pevsner es va
formar1* Actualment si el piorttrisme original dt Morns ha resulta? ser
la constataneia dima determinaoa reconstrucció nistorica, el prooiema
«eguent e? ei destudiar les causes i les motivacions subjacents en
tractats pcstericrs eoe encara sostenen la idea del Morris pioner maiorat
les investigacions que simultàniament demostraven ia posició inversa Per
icjyeiia època, afiorr»s només li nedava la possibilitat duna influencia o*
tipus teòric, però sobretot moral i ideologica la dnaver transmès al
Moviment Modern la consciència messiànica de l'arquitectura Aquesta
esdevenia una instància civilitzadora des de la dual emprendre una tasca de
reforma ' millora de ta societat humana Cada vegada Que la critica
destacava la importància mstdnca de Moms es replantejava aquest
compromís moral de l'arquitecte, aquesta utopia social del disseny, tal i
com l'havien compartit molts dels moviments artístics integrats en
l avantguarda històrica106

Coincidint en part amo la primera crisi del funcionalisme i de
Vestit internacional, un sector de la historiografia s'na dedicat a investi-
gar les idees mistificadores que converpixen en el mateli concepte de
Movimtnt Mofltrn, fle its quals en formtn part, lògicament, la visió que del
moviment en Amava la ntstori0f/ffia A mveli teòric, ei Moviment MWJWTI
esdevenia un concepte teòric excessivament generic pero a la vegada
totalment reductiu quant a la riqutsa d'eMperilncies, proves, tendències i
tentatïus existents en l'arquitectura tfentreguerres II redescofrnment de
la vessant mes simbolisti del modernisme i, sowetot, dels moviment*
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expressionistes mostraven com la Integració de l'art t li màquina havia
tstit encara més dine il del que normalment es deia, t que, til com es
podia veure m I oDra dels arquitectes vincolati a I expressionisme, sovint
f Is nous materials i desenvolupaments ttcmcs servien per poder acomplir
m estil totalment contraposat a l'estètica de la maquina El conjunt del
Moviment Modern apareixia segregat ptr diferencies metodològiques »
ideològiques que formaven corrents d influencia i grups de pressió Per
aquestes i moltes altres raons adduïdes per l'arquitectura recent, ei
Moviment Modern ha deixat de ser una experiència de desenvolupament
hmai, sempre coherent amb si mateixa107 L'objecte de la història ja no es
tant el de traçar un itinerari diacrònic sinó el 0 evidenciar la complexitat
tetryttufii Q una situació històrica determinada Però el que és encara mes
sigf ificattu. la historiografia ha renunciat al paper de ser un mer cronista
0€ i avantguarda

£n convertir-se ei propi Pevsner en objecte d investigació, la figura
de «on-is reapareix inevitablement, com també la de tots aquells autors
ob'idats er» la seva reconstrucció En un primer nivell, aflora tot allò oue
Pevsner no comprengué de i obra de homs atesa la seva peculiar visió de
la historia, i sobretot, de les possibilitats d utilitzar la historia en la
prcjectació1üo Fn segon lloc, sorgeix la necessitat d'estudiar l'obra i ei
pensament de Morris directament per a coneixer-lo per si mateix 1
entreveure els difefents aspectes que poder» sw d actual i tat per a
I arquitectura el disseny » ia seva historiografia Aquest es el programa
marcat pels nistonadors del disseny victoria i per la bibliografía dedicada
específicament a analitzar l'obra de Morris en termes de disseny Er, aquest
content, el ptonensme de Morris continua sent un problema teòric però
reformulat com un interrogant reiatiu a la influencia real de Morris en el
seu temps i en etapes successives109 Així, per exemple, pel que f a a
l'urbanisme, es poden trobar en els escrits de Morris propostes concretes
que han estat portades a la pràctica per arquitectes posteriors 11D, en el
cas de (arquitectura, malgrat que la influencia de Morris teorica u
estilística sigui cada vegada un fenomen més ambigu, fs evident que les
seves indicacions sobre restauració de monuments històrics i conservació
del patrimoni artístic continuen tenint actualitat

En canvi, en ramoit del disseny, la importància històrica de Morns
es torna mes complete D'una banda, el conservadunsme del seu estil
artístic 1 del seu gust el situen fora de qualsevol postura avantguardista,
àdhuc en els primers temps de la seva labor professional En aquest sentit,
alguns autors nan afirmat que la gran innovació de Morns el seu possibìe
pionençme, radica precisament en el seu conservtdunsme estètic111
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a »tsar dtl seu conservadurisme »tt»avirttparda» l'obra de Morris en el
sty conjunt presenta actualment un nova proDiemàt ica i) mateix (roces de
complicació Histórica qyt na anat adqwtnt amt> tls anys tl Moviment
Modtrn ts pot ööstrvar m la laöer frofissional dtstnvolupida ptr Horrts ai
front dt li firma, Lts rtctrquts sofert tl dttstny victorià motlvartn un
canvi d orientació en la investigació refenda a Morris t tls estudiosos
dingirtn ptr pr imtra vtgada l'attneiO tnvtrs tls stus disstnys concrtts
Seguint la lmia miciaoaptr Flood( 1959,196H labttoltograftartetnt s'na
dtdicat a localitzar, idtntificar, catalogar l öatar l'o&ra dtsptrsa dt
Morris La imatgt dt Morris A Ço variï stnsiDltmtnt i aviat va aparèutr
uña tstructyra orooyctiva molt oiftrtnt al moot l arttsanal qu« la critica
navia möuit a partir dt»s seus tscrits sotrt art i aisstny Holts estuöit
recents nan mostrati demostrat rtAistènc<a dt màQuints a la firma t de
tecr»0!oa»à moderna c^er Itpocatnood 1954, Tnompsori 1967, yraUmsor»
196?, Clr» 1973 Sewttr 1974-75, Fairclougn 1981, Parry I9d3»
D aquesta mantra, a mesura quf MOTTI« perdia la categoria de pioner, na
anat adduirtnt la de o'sstnyador industrial pert atxo ha plantejat nous
proDiemes a la cntiea com es pot conciliar aquesta práctica professional
amo la oetensa oei trtDa'i » i estética manyas aestrivoiuoaca a its
conferencies En icjyest sentit, cal remterpretar ei pensament de Morns
donant nous significats als conceptes relatius a 1 art l al disseny

Des d aquesta perspectiva, cai lampe recons»dtrar tota la lima
a lOTiuwKia teòrica ae Morris ai disseny actual No ts pot oPtsdar qut la
seva analisi de le« conatcions socials i liPoraî  de l sistema industrial
resulten se^ ur«a vistd profètica de la problemàtica amfc out el disseny
industrial s enfrontar! durant i després rtxpenènaa del soling amencà
En aquest cas, 1 opra dt Morris aporta tls f onarnents ttoncs dts dtls quals
replantejar e! prooitma dtl disstny frcmt a la postura del styling sense
caure tr» tl dogmatisme formalista dt la tradició dtl 6&odDe$ign\ dt la
&jteForm La qytstió tncara irrtsolta. ptrO, fa rtftrèncta a la metodolo-
gia dtl disseny or opi a dt Morris, i fins a quin punt aquesta ts comprensió)?
unicamtnt dts dt la ptrspectiva dtl rtvivaí artesa In aquest sentit,
sorprtn tl ftt out la major part dt la historiografia arquittctdnjca i dtl
disseny nagin considerat tan poc t<s estampats i tls teixits iiavorats de
Morris, àdhuc quan aqutsta fou i activitat principal dt la seva empresa' ':

El piontrism? dt Morris» molt mts matisat ti tots tls sentits, s'hyjra de
redtfinir a partir dt la incluslè tn tl írocés històric dt la creaci
d objectes pidimtnsiorials Només aleshores, la rtconsidtraciu dt i opra de
Morris pot suposar la tntraaa dt Morris a la ventatole nistoria dtl disstnv
industrial Potstr fou aqutsta la dimtnsio dt la stva otra qut recullis



a de seglt, ts rtftrla a It
de its de Mor r ib des d on punt de vista tècnic, t
constructiu1 13 D altra iff « wrtgfit, «a f ifuri
reconeguda tntft t is ff ins crt de lamuitectufi moderna otro un dels
més difícils de sit«" tr« l'experiència giolal dtl Moviment Modern, poden
fer replantejar ti pfonerisme m Morris indicant a través d Amèrica un nou
camí <r influenciï en its tendències Wl noyctnts

In qyüstvo» ets, la importància out p«* a li historiografia actual
pot tenir la f histèrica de Morris pot ser, tal l com indicava E

e) 1967, de ca»rt metodologie t instrumental

"Morris s doctrine ( ) may serve as a criterion tnat helps to
differentiations in the Urge wavt of present flay "modern
architecture', in order to rtcogmze what is progr tssivt,
popularizing, archittcturt and wnat is nothing feyt mannerism,
utilized D^ olutocrjtic circles í or luxury auildings"IM

Tanmatei». aqytsta posició histórica es tncara mes difícil < *̂ ia
oe p'or^er ja que, der d mitsta perspectiva Mon* únicament pot ?w un
element de critica i melt potent de les tendències í els valors caràcter «s-
tics dels „orrents més 'ecer.ts de i arauifectura Prú, a )a ̂ tgada, es
igudimtfít cert que w ! oora de Morns es pootr» trooy elements su' Kien?«
n?r vaíofar, praotifwient, ideoioyca i històrica, i eMp^rte^cn moflern^ <ie
1 arquitectura i el disseny i poder reconstruir eft Qrar> part el procés Que
intvitaDiement r»à Dártat a' fracàs oe la utopia social d aquest s
artístics pertanyin a la tradició oe ¡ avantguarda plàstica o oei
industrial



3. Morris després tftl 1896. Interpretacions de la figura
històrica «t Morris I línies bibliògraf I owes de recerca

( ! >

(2)

(3)

( 4 »

^ S »

f 6 »

( 1)

f 8)

( 9 i

(10)

(11)

(12)

Bütehfcrfl, article al £üm Oetuore i d%, rtpredurt « Faulkner t 1 9?3) pap
390-394

1896, reproduït öP KroooUin,
Faulkner ( 1973) pap 399-401

"Uts one of tr* many paradoxes of this paradoxical man that this most significant
potuteti trim may «ill turn «A to be his "Willow Bough" wallpapers or his
"Honeysuelle"ehifit2fS" P«ter Fully, ( 1964) iCALonör es. pag 91

Wilier Craw mtim ¿tor*. nSS dettt I'Octuore oe 1 0% : reproduïda parcialment
per P Stfnsày ( 1985) ¿àQS 262-26$

Entri t'n autors qui rtconetxtn nor r ts com el líder visió le (fel riov imer.t (fe tes Ar is è
Crafts, Crani ( 190? »1911 ), Asht» C 1901 ), Paul Thorrnwi ( l%?) I Stan,4v
(1975»

Waiter Cr ane ( 1 9 1 1 ) Wffìim ̂  is If Whmtfcr la formula es mantindrà durant tot
ti sec'e » A ut ii i traete es^cialmtnt pr aouttls autors oue van viur e el (ferrer per texte
*ictor id Q e) di] cart v i OB segle Veure, per exemple, Gioag ( ! % \}

"The chengi of owttooi «ssocitw with T S Citrat, the vww tnet poetry
inte'ltgn' and demanding rather than a form of relaxation or escape worked agamst tf*
autw of Mfurffffrtor&it T S EUwt ( 1 92 1 ) contludW that ftorr »$ wts the victim
o? an ethane poitic tradtw, wfucft ma« its central effort "to constrict
warW Faulkner ( 1973; Wroö pap 22-23 L'ttsatgtfCllwt refer« per Faulkner es

8%,W ù-ane article sobre Horrtt atareaut a la Progressivi Re^ttw
reorodjitaFtulànr(l9?3)paQ 404 veure tamoe Raymond William»
14?

van (fe veí* u Hm tna( \ 893 ) Conferencia, t tambe el curs dictat a Am&erts per la
mateua èoocat veure Man ieri Elia. !9?6,3er cap].FranUloyt3Wnght
Cra('toftf*fixt>tr*( 1901 ),nutfwsius tefty/tsfiftousi 1 90S*; Oroptus,

1935)

veur e l ec Heg Jinver̂ andD Patr lar cne" escrit per josepOuetgl« per te traducció
catalana del lllbn» di Ruskln TI* Eìnnéfttsoi Prating , Glauco- Laertes, Barcelor.a,
1903

¥tyreer» els «vtnas trtteteüicBBipeün el catàleg KA Lendrts 1984, els
comentaris «Ore l'actuelitet dl Morris en relació a l'ecologisme les lluites poUtioues i
te reivindicacions promogudes pèls partits verfc, tamDe Lindsay

Mor r is w per Manier i lita ( 1 976) pap. M 1 89, 1 la seva peculiar aratisi di la
critica arquitectónica • partir di la metodologie franHurtiana
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CKímplt, Macà»)) va or aparar l'aiftptacto JtUrtm "Wtt» a na* Mr tfttUnn* m te

pr § pÉttMr-te l ta Press ( 1 Ç92) Yaure Sydne ,

( 1 4) itMtrt, i %2, »Uf« pag x»

(15) "Mor r is «r a il situa inspirado, Infatigablement« activo «i HM a inguetr antat te
moráis v, »to* for ma marginal, e ectaos por c>«rtoaguivoco«3Ci8!

( 16) Pr lo imtagidii torris nortai artista rebel veure «Is «nuar is rrul'ití a F*jH r*'
( I973)pa¿ 390-4üe.ei'ncia1mentelsescrnsp«' '̂ prrtr, Craw oar è tarnst its

( 1 ?} Örftr «ntnt t» apar agut tu formó <fe biografia ynt recopilació de tei tntrotocìws al&
otwiB ̂ i««s »»t ö>lteHö Worfc% «Titos pr f%^ Herr ts »6 tt tttoi ri#

® k meMitatf »orts Neva »or 1 1 9?3

U I » f» tUrts taQrffNS w i« di StonfwW 1 934, Rwtwet 1 934, W«d Ify 1 934
OoAvtn & 1 94?, Wilts 1 95 ! , Faula w 1 980

My > £P TrNmpwn955jpq 92.P«ticnpl(l9??<MD> 763-816

( 20 ) f wnpte Scott M t#'»ípr&» eft/» i*ar*í &f »T/M'jr /vr«r ( 1 897 ) , raonat a
Dtt«-att , öaü R®wrtf. , i 900

( 2 1 »
ai ráptete e) dbitfil S aMictt a its fonte ftcumentais di ' u'/r a di ñor r is

(22) CarrtspondwxusaiitrtRossttti I*Ä% ñwris (gM MSS),<mírt Morris i ftossttti
CiM M5S),mífiMorr» iM. lon«te(V&AHSS), MOrrls I Wrote (VvW m&),Witb
i Morris ( V&A MSS) Morris i Ölt», Morns i OliStr ( wrw MSS) Morns t Mtfw

(23) Un er »«»•»" catóteg* MSS fou pA' W ti 1906 8 Nova York Dir la ?»tr pont Mor gar«
Uönry \\i\\

i Oooí*irí,Wr1 Soctlty, 1913

1 934, T(Avo-Oo-08ppo, D*id and Srmii Lttriam H7///>r norm r
- 19$0, jouww. OF IMI w M SOCIETY , voi i v , 1 980

(24)

(25) Veure LeMtre ( i%2)introd pig XI

(26) Paul Thompson 7/V »irx ofWiUwntorns ( 1%?), 2* ad 1977

3.1. La polèmica entorn ti pensament pointc it Morris: etapes
bibliogràfiques I problemes teories.

(2?) VaureVanàHsliíílapoasiamorrtsianafaUpr waltr Pater,rtf fautlntr 1973. t
per to major la » cr nies Utrans • r apoca, an gran part rtcuHits al mateix ltt!ri
¥«rt ttMÉ te r̂ wî  irttti «i mNtu « M piAî K« di te owQTif N di Mattai) t*
1899
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( 2l) Oscar wil* JhtffrtnatssdnctoftnçHshAn ( i M2) f Tut Soul affi» ntwr
Ar*fc»(1692)

( 29) Per una inter prelació en ter mes artístics del judie: a Oscar w lìdb, veurt Manier t El ta

(30)
eiftumstifwes 01 fits tint, tue taps! ma naturai outcome M his ioni and «miens, ano
n in direct relate with tin artistic «wer m and practica" Cram í 1 9 n ) peg 37
Vfurtal respecte Manieri EHö ( 1976), Floudt 1954}, t per una analisi deles
posicions pol mou« i dal progressisme di la maiona di membres de les Arts 8- Crafts ,
vtura Staniky ( ! 955 ) De tots alls, únicament voysev manifestà repetidament no
acceptar ti progressiste di Morns negant- » a ser relacionat amb als saus
ensenyaments

t Si » Sotrtel iafri«mfmtdi lespetiewns ff autors com letftaövo Unwin, vwrt «amen Elia
( 1 976 J pag 95 , Stansky , malgrat la compar ac io constant entre lei id» e*oostes per

Morris a its smfettnctes pìitt̂ ies t te drfamaflts ptls pttnci»ls reprt^torts di
tes Arts è Cr afts , unicairiK.' comente di passa» t) fu Que alpun« membr e« •sia t̂n
afiliats t aooesta sxtatat Tanmatat« , Un« m Dui ' u tw dais says assaig més
importants < r̂»> la ciutat jar* fígttyf ^^nfinffünm^ ,%wwn eh F*f i ml
TRACTS, fwiìi 115,1905
Convrttdaan concapctó di Varouitactura, ti faotanisrot sugosa "prt homt»rt$ caino
Latftaby o unwin que nen aic«ado la «aftirtz, $w^t ti r f angui di un cwomiso
mas realista cuando renuncian a un ani ranfamiento çjiobai cor. la raaiidau para
reformar la , tienda a ansi»» por pytts, r , al mismo tiempo, ttand^ a %" jr los
inst̂ ymtritof metodológicos o« Its ptnmtari Haver a cat» intervention« ador iaies"
Iemen El« (1976; tag 95

(32- Ma* NyOiu ünjjmntuni 18^2», la trafl angitsa I6%.reuill«taf«u»iinr
(i 973) peg 355 L'apar \( »6 íaoutsí llibre motivi la rtsi>osti immediata di STA«* 9*
incloïa tn part una dátense Oil propi Morns

( 33 } E Car ptntir " Herr B'S gntt inspiring latrtff FRCEfXW , Dectm&re 1 8% ftetuiiit a
Faulkner C ¿73) peg 401

(34ì /^/AKïywjJiír^/^ JUSTICE 1 894, Mor tor, ( 1984) pag 244

(35) 0, Bur ne Jones nefn<rMhof[4*y<3BurneJone$( 1904).
natkan i9e2.AppenOix.pag 1 74

( 36 } Veurà al respecte la visió di Bur ne Jones sobre al social isme di Mor r is Tor amor a m i

swnpreriahecnoí ) Y dBaartaguehornsregresasedBnuevoa-auei lugar para
escr iDir iter os divinos y dijar OÍA todo lo demás se fuá» a paseo" [ id]

(37) Mac*ail(l899)4a,ll,pags 1% 1 60 respectivament Veure també a lapagir,a 294
eis diversos arguments que permeten interpretar Morns com a un socialista no

( 36; in a word deptif tilget btauiiful ercnuedure under ixisling economical conditions
MorrisDícameasociaiist But when mi Hopes rfeffeettngewvoentfKial reforms m
that dtrfctwf! w«re poc-tponed indpiimtcV , he was thrown pa» again upon his own
resources to product at least tome perfect and lasting monument ptfort ne snouid <Kt
end pass away The estafclfitment of Ms printing press, then coincide with nts
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witriorawai from« mort egrtKívtsí»r« in «ciei)st propagar«'' vallan»
37è

(39)
) but this

wasrttntf awï, o^ living and tMnMngthar» an aciivf struggle' Mac» 51 1 ( Uff) il,
pao 238

MO) Pevçnr (I936)p«g 20

C 4 1 } la frase "thè poetic upholstrr " fou un insult pronunciat or £ Beckett t qui Morris
adopta «i una carta Anterior m«nt . en una comedia, rr» Puffi ff raen- que fossetti va
escriurcieriviar orivadanentaJönev'riorris.eiDintor esreferiaanorrisaneis
següents ir me INI uphotstrr & author ef Tñtfirm^f^n^si Lindsay ( 1 975)
pag235

(42) Pesin PapArnot
London i m¡¡iiti>riot'ri$vírmtiieñ®rrt$fi¥tñ{\%l*i HQNTHU REifiCw Pr un
re«m del r«dnofcr iment potile di M<rris, veurt Riy Wtt^ insjn ( 1 904) ICA
temor» pip 16 11? TfifVm0it»ttrvm0K9tiß

f 43 ^ f* coir« r* wts a grsH rtist , out wthr his r t nw his crtft»tn's «rk w
truly undtf $tQ(H ̂ ''«S W is sttn « hi r«Ny *»ts. «S t revolutionary soc<il«$t ,

tr* o t̂rthr ow oi catna! isrr, ano for tht victory of U« wor king ci*,'/
)pl 178

( 44] ta tmttp mfe clara de la visiö *i mtalf̂ ne de Mor ns elaborada te di la POSKÌÒ del
Parttt LatMristati la 9» aparti» a iavfu 'Socialism de

citaflo or M* Moms ( 1 936) » . pao 2. mtrott "Morris had tf» heart of
Socialist , and m critic has awwraü hi» yft in anothr direction this öringmi of
mm t to economie sonali» from a purt ethical criticism of society might w
«liystraled by the influence ori socialistic thought of great individuai etnica! thinker s
litt Tolstoi , Car lylt, aw even Nutsacht , ano indeed » every philosophy and movement
on modern times which has insisted on the siojmf lance OT lift as against mechanism , and
on the *alue of personality"

i 45 Ì *tht virulence of the myth appear s most stroncjty in relation to horns s otst known
5ook, ai»5̂ l»«̂  f or over ten versi have m8!^^
questions, wh«^ nave almost invariably peen answered «s 'oi lows -^vtyou reao **•:
¿<No«r*r^ Yes a tag time ap -What would you say about it? A beautiful dream of a
future society, but guile impostale -Do you remember how the change took place to
t he f uture society ''No i can't sev that i do remember" PageArnot /f K//wto#w
(1934) pag 25

(46) "By nature he was, for all Ms Socialism . conservative hating change, and to a greet
wienttt«me*evalpe5twestohimlikeBgDWenmarthi(jir^tr«fac«()freeliV"
Henderson ( 1950) Introd peg taravi«

( 4? ) G B Shaw en l'article oottur i de «orni éter it pel OA.ILY CHRONiai afirmava oi
r-torr is "He prencHV adopted the views of the fauian Seciefy as to how the change
should some atout* letta* per WatMnson, 19S4, eaf 16] Veure especialment Bruce
Stauer ( 1921) VeureaThomspon( 1955),M«t«r ( 1972) 1 Mndtw( 197S)els
arguments emprats per Olesier en lasevaraconstruccto En sintesi, a la base di la
imatp no-mar «iste de Morris es troba una frase pronunciada per Morns a Escocia
davant els m 1 1 itants d> la dilute de Glasgow durant la cr isi del partit ojue oonduï a
restisi df 1 804, "Nettled by the secretary. Natrr*. rte [Mor r is] is said by to
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dem n« if i want w too»" «mer í i 92 1 ï W 51. ti irne « «rm, interpret«*
irònicament per EP Thompson atès la guontitat fc contradiccions existents tntrt

sov tnt per analitzar ai «talismà d» Monli in filtres «nimias Bibliograf ics. aixi,
per exemple, Pevsner m fa referència > tarnt* Oert Seite en tastvaanaltst m tic? í
marxistaoe l^oiucwaii oisjeny industria! ( 1973) Ml 6?

(41) ^otiieatteMivireeflrrtisfiifelirifiwiJî «
neither Utopian not reform, st Dot Marxist" A L Morton ( 1964) intr pag ¿ '

' 49) 60 M Celt Htstor ta <K!D**amwto sani iste i 1953), l i , o» xiy

( SO) Veure at respecte Kelvin ( ! 984) f ntrod Le unffies cartas ff aquest ttpys que romanr
son els extractes puOiicats per rtactatl « la seva Olografia mnitr i II« ti 976 >
seguint les indicacions de Paul Meier ( ! 972) assenyala ta possiDilitat out la riè pr
amagar aguisies ear te tri que peteseven te ineHnaetom nemo»«»! at Mr r if ( pag
491

(Sii Tenmetf i* , ti oonetxtmtnt tí aquesta cor responden i« no»« na aporté dUK tobrt ti«
sec ' irr.erti cte Rossset:; prò cto infornacia r eswcte di la postyr a ds Jar* , \# 13 ¿ooi
ossa li finirà i la prionaHtit di Jan* Morns continua stfrf » Als graw mwtt^s de li
vw» ai Morns Vturtal rt$t»cto itivi« ( »9d4/ mtroo

t S2 í vtyrt la fissun« dtl Miort $iyn? ef Change ̂ A'iíaa ti» tls WIAN TPJCTS 1 8S8
If» f «»an rivitn^ stf aöoyt traating Morr is as 8 wtli-rwamng iKtntr«
real v under stand what tht wholt thing »as attwt" Undse> ( 1 975) pat 334

C S3 / Hr tett prevented tni inclusa of a number of lectures thjt m not meet rt»r o»n
stanoarfls of iî ary W ÎI·IAS ( ) on r̂ tho» tots or parts of tt*f that wert
tnet M«y Mar ns s and Mr fttntr txtojtrs thought *oj ia «M w M i refutation as a
wrtttr and tntnfctr " ItMtn ( 1 962) i*J 2 1 ss vawrt tornol MMC ! 936) U , intrad
May no fou mai ̂ istonaow a m tampoc oonttxia a fons la tasca acadlmioa di itíicio i i

eiwniabie [Lanirt ( 1%9) introt] Malgrat out col lathes par omwo a oauia ds
pressions e«ter icrs r. to rttmstruocM tMbliogrefice *l iau pare no «s pot posar tn
ouOteenDixiasevatasca.alrTiftfiystò'McofTiriofaneier Le lecture as its prootr.
commtntairis fan apparai t re un education trts infer wir 6 otite di Morns flit n'a
manifesteren» ríen compris au mar« ism«' new ( 1972) peg 297 Sofcr» te
conviccions marxistes di r%, veure i ar ticte di May daciarant-st mar «tsta apreout a
COMMOwwtAi a l'epoca di te polemica amp alt anarquistes e l'intern di te S L fttttr n
tamöeper Ltnosayí 1975)

(54) Citai PK E P Thomspon ( 1955) pig 629

( SS ) I lenire ( 1 %2) peg S3 "The political Shifts of Mor r is s Ufe and tne dtangts of
opmwtne/s'mt»li»rievtprwK*tr*rrKBtoftfntt
scnoiarsMp indeau the lectures U*m»lv*s. and t»r ttcular V . Me cool, iraontrover sial

telr on», ne*e 6nn M w

snakiest of Ai Hafts «emery, r <» «r oays memoirs) We Matt of Worrfs's opinan at
tf» t«»e of Mi Aetf», as tf 6y teme «y«« fraĵ eríBee i*tf»-led id« tnewnct»fyini
marc or tMtltettuat Citnme unction, a sort of vtaticym of finality Many of tnt
comen tot or s seam to assume tant tni lasi en»*«»« , 1̂  virtut of tt» tirtrtiintyof
eiper lenot tt« ted tt, repudMHi, not just for om wan M tor all «en . m ear i ttr
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(5?) C P T tWtiO»n( 197 7 »"Postscript-, 2« «,paç 766

ti 120
pfografn«f»aci«s»c«ifl«rxu»Tt««5(»iirm»p«r l net n atansar oes «la situano*
fracàsdrivat dels«í̂ wtm«ntshi$lCr(c$dí1 prtodeíentríguerrts.el fascism* , te
tìrrctes «t partii comunista itemany. ti ert* dtl 29 1 1 arriDafc al podr *
ta f «usti pariMetivt f «mn per trtameot to POSICIÓ fle tìnmsei "ira wfcpnt cnt
ft «ntft «ilte rî ni ftite aconf Ita"

1 59; Ems: Iten f /Wartung Ormai, ¿Wr m ir ( ' M

, (1% n fitìmtumeameiitgiriiirtwtm, nceii« pr
£$itfmirtir*tm0( i970)'i.2«« W B

i62' fr«» P «ajnuiUFritzitP n*iuit,( IfTfHriS Mg 306. Un** U 97$) «512

< f J » Co» A il It tortimi wstflr »cup» t» twgut ifluwti teíi s l'etuilttn , vsl it pwt
crtr tioomintri·irdiï ittDuÄ-tti MrRnmtdmorri
pvoá <Ü Ms «is mtór s ** II s^ut 1 rf trmiclé mes ctermuM

di fit it KjKioc'8 rtvfiictenar ti gut norr ts trota m« aroc'aflB cr tei * t
i t«« m ti »i üdmri » om ra. ̂  up m«? targ
r ü, p»" »il tote «s n>í p«" «w1 re moM mte elètica i

tpag 1 1 21
«a'!!i€ii;iBiiar iladiniri AUI or

ot .oons^dHrsque »«s*!! ti «Mr«»w<|pttornsfwe*
s»riy yn rtl̂ tnt i» W punt oi wtstt Dwgr ü« » li tut
"Hof fs p his «rani" ü «« It no s Ni W ni ts fri"

estn r̂ g^p t̂ p« te més rtents A flor r is f »ire
! P fw»vsi>ClfSSï nnr(t972tiLmtiwil97S)

( (5 } «i t* «ntit ü tet fmprtsts pis Fatnans 1 tls ar qu^ectf«
QI p- 01 «fit, ir aí̂ jrs «ttrt ü te mmUmaertcm türnam ÄrtM to
r«y&iiei ü wtiwr » me poster tgr IM t te sepnt farri mondial , o pr te
npGütufitlg * Pnt H te ß tt» « construir ' noucent »st ic«mfnt a*gunas bar r laúK
ottrr « a &trakn«; Víure 5o¡a Mor ate StOrtNtemftiiiiiìAnvtiKturi,

. nun 1 13, lamtons.̂  19-41 , f

rwvr lost or (fllutidhis Sir« oí thè v W ur.ity oí tr«poinica].eoon(ynic, aesthetic
moral factors tin** ( t97f) 9% 31 f

(6?) Se'/etore v«*! 1<WO> ptç 191

i §9) O Miw i UdDvrt w«rtMpK«iiMfil <>K*f#<* li *****>0#v* 1 945 1
i960 1 Le v**a#Kít*H erte! murrt *rtsrw( 1%8),
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( I9?4) trau 7Kr!9(*tKnic«SH*Jestfiflrx, Peninsula. Barcelona If 71 liutai« ,
espacialment • itili«, um llarga Bibliograf »a entorn 1 1« poiwuca acor« la VK»
quotidiano suscitado prAgnés Heller amb aquest Htbr«

(TO) AQuteta3rtóunflvistódenorrisi(Jip)antf)arractue)it«t(A)sauor>soiiwi
antagnnica. per exemple, a la proposta per Manieri Elle, Mit mes representativa di ta
imatg» qui sempre m oMentaf narris an ambients marxistes "Estudiada «i retae wn cxm
•1 movtn tento atrero y eon to historia (fe te producción capitalista, pueds darnos noticia

estrictamente dir IÇKJB a la tear ta dB la alienation y del fet icnismo -con ti olvido dpi
aspecto científico di la economía politice* ( 1 976 } pog 1 0 En canvi , resulta una vtsló
d^orrtsMacoeptanntentaaplu» tossugi^enciesqueel l955|afeieEP
Thompson r especie 09 la mateixa traflidofci marxisme [veure el pròleg de tosava
olografia poetica respecte a l'actualitst di Morns] afirmada mol1 m« taxativament en
el Poaticr ipt dt 1 97? "Tnere is a sense m whicu Mor r is, as a Utopian and mor al is; ,
can never fie asstm Hated to Mar x ism , KM Decause of aro contradiction or p -jrposis but

the attempt to do » is to oonfme two different OPT ativt principi« ot culture

parts tf esn nevar 0rdr " [paç 807]

17 ! i Sööri iis per antrt Ry$i m t nv r is viurà aspectalfrtirit 1972
pap i6l-107,ilindsav( 1975* CngeneroJ.l8Conne«»6««istantantrfRu«nni
MQrn§en<*t<i teorie na estat flBtacadi w Mt la ito i »ojr §f»asuw*e Mur r isti* icon»
taii&tR¿'tst'jy-shifiesyi>Jfrteltipiisdi3tfre«:its|yet!siefren BM 1957,
wiüitms 19Í6, latiré 1962. Hur 1972. pro (Migrai tol morinmgu no na
tsíjeit* r« diti! i e raai di to mf dl Ry» m t low Nilton, l MS ;

75, Williams ( 1 9S8» paç 2J7,Mal<ttwto< Ü77)pap 26 tai

3.2. Cl ploncrisme de William Morris en l'arquitectura l ti
disseny moderns

dl »« íaWict^oout antratta ̂ tter letrens cow arquttetti » director artístic
dl la fat' tea Sot'e Its tdm * Ratnanau sobr ç ç' «&§•% , 'art i ta tndustr ta.

Fiitr iniiii , Milano So&re ̂  importància ff wanry Ford i di )a Gener ai Motors en la
nutorti drt disseny, ¥t»re PteWwadì f 1 977» 2* part

(74) SoL'6 'avisiìarauitector.icaAMorriìr.elsseuàdissar-r-i Mac» 6'' ( i5'y»,
IS99), viHarw ( 1S97), Wattinwi i 1%7) II prgpi Morris epynti

«n m considerar to construcció í estampats a to conferencia

( 75> Hitfmfc C 1956 J traí PÒQ 409 Recollit tamDé per Linoa Parry í i 913)

( 76 } MutnetMis va escr iur « fattras i libres Mora i axpar wncw angtoaa 0mnçïixt>f
1900-2) t 0»r»uf nàlrMtíf tarnst m Ía^rtí

(77) 5efr1pr6segor,sHnchcoc* ( l9Sí)pag 409, Alexandr Kott ̂  publicar desde 1S86 un
i am t) tHprincipelsprcntctes anglesos. »1 l690,Setíilt« vaescriureun«

1 artufteetura modr n« arries«
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(?él Mmuft flu« 1976; pigs 91-92 Owtfon ( 195 1 ). malgrat que reconeï*

remiptldlMBíTtt floral lei i$roo or ota en reel wad del herede gut el owcr der.
introducto an l« v »OB humana por lamdu$trtaseiiatianhecnoí*ntir anteser
ingl̂ arra ouf «r> e! Continente Condiciona MMns condujeron a fdftmas r etecwtt!"
Dag 305 T arwnauíx, I« raon«(w van «vtkiiaoauípr »plicar «l autor ffaouKto
histoY la probas ve oxistruirt^ casa wariioaisitardisaanvar ell matetxtotiels
objectes éwutw necesaens pr a M vi« * Usuiti «n excessivament afins amb let
Que els DKjgrafs» Mor rts exposen per «xplicar la construcció de la í«fl MOU« i rima
dt'straballsdBOtoració

(79) Nffylor (I964)pac 51

<SO) P«vv*r ( ]<V36)paq 56 LtsrtMrtncttftl
3« et «toltone dtí 11itre( 19 72). Editorial infinite, Buer« Aires

(8d Pevsner (i936)pÉQ 16
1 82 • *ny« T>« trd Pevsner cor.rirmare aquesta tot amb ti mateix èmfasi que el 1 956 "Cl

di wts talli, tanqui ics» tamtnn pergyl para * r»«<i dnarroltadD
•si» wmo un rmtvo y otéente «p»»" itu fli rt<or«a t« fttros em»«»' Ptvw ( 1 966 )

í öS»

«M» Ptwnr <1936)fljp 103

r 8^ ) £ P U 955) pag 108, Hmarien is «§ll ms il respecte i «fw
me* ipartt ja out oorwerttn f^r r »t gn » aiftnsor os funcxmitsme í uUrenç« "HIS
vie» of »i one Utft has bejn dev*'opeu t»y £r ic Otll in his wttliriown trat
if wtoonoentrgie in mafringanytning w*i!, then Beauty will too» tfter nersei'

1 950) fntrod pec mvn , « r̂e tan»M It pag:̂  »ivi La mate;«« ifts Da
recuiitds pr wnitman ( 1 967) pro o'rAr^ t> concet'.f at tt yna

treduocioen el lentit ergonomie molt mes difícilment «cttytbteenel mtttltsrt
prooyffper «orris
E 's anterior« a Pevsner , perd molt MS els anteriors a I èxit inter naciona1

Oil moviment de tes Arts* CreUs com Mat*ail o vaiiance, son molt mes equanimi •
1 rare di valorar to fipra artistica tt Morris t delimitar to influència fe la se/ a ot r o
Destacat tarn» pr Nul Thompson ( 196?) oag 9«

(W) OBn»n$(197S)pi|271

(67)
di rebre di P wtv«iö t dt Marcel Irtur

(18) Reyner Bmharr, Jtoruyúixtoinltpnmirfira&ümáiui^ I960), trad
'965/2«

(09) Bar-ham (1%0) peg M

, transmit ida di «ene m mei» . «y» et syete y
nía árticos tin «je neme se molesterà en recogar te* M



m
C9IJ 1 1 movimento nxtìr no no cr«cK) Aune »li rat: une di sus f ur»t«s«»ncJ8its furor

William Morris v tojartià Orant Otra fue el Art Nouveeu ut unta ios Mpmaros
del XIX constitî  su troare fuente, tan poderose como i« otras des" Pevsner ( 1931)
peg eS.tamwlO^, Gtedw(1951))en)tan»hoom«nteletredic»o(>l«erts*
Crafts i ft Morns en «filar to ree*« dt i arquitectura, en tratar e! sute
XiX tMoejNM considera 'el desarrollo ü l» nuevas po?iM Hdao* tècnic« , entra ti*
autorsouementenen les dues línies di dMenvoluoement.veurtHitcncoc» ( itSii i
Benévolo (i960)

(92) Oposino que simoobcarnenti rea" s oipress« en els )uOicis»! ISSI entre Rus* tm
WMsttor i ii * i Sf5 centre Osear WHdt Srtre It importance ft rajwrtgur os
plestica.totselshistoriadorsesianflecord.Pevsner ( I936t
( i ̂  i ), EmfwR ( 1 960), murads ( 1 9??) t%

(93) C*KwMieM.et i:iíre imm m r-tnrwii fm®. fmnüHn, ( 1926; N»-
dt1 mire i·l nu m# « MMstdrtidil noírr,, ivtfüff. í at 21

Swiír »«c /HKiïftmtiaf} fats úmmnff n t *t ) , Oi ' or c tr 90 itm .» •
»t?8

( 95 i Vtv* Più' í 1 965 / » í 1 967 J

« % ) fur» r«ftr«9 AAS, ( i ̂ 75 ». vtstt, tonyrei. vwrt turiM P«uJ
( 1 965). peg 2W IH (ft Cira aún

/!•»-< 1 964

per Pt»:fter i mt>ff*rif, ĵ ftrftri.
trio » brettone 1963

I ft » AW Í« AW» AwA«' ft» /"«r Ä» M 957 ) . Oste

( 99i Aquesta d»Wiir«i6 fou py Benevolo ouer« •! « 960
eouests tuirs en ei pr w»r ite, i t r^rrts en ti tapn. 1 1 te ten I Crtftì tr»
•i tror , en exposar en un sol capito. , eis an few di to retorni oi t« trii

a» una di te influències r it dal Hgdr r«

( i OD) Pettr Floue «
1 1952)

(101) La r tvetor tötete di l'obra di Hado* Brown en to di) dtsteny vuttotntista té
eftet rmmmati. pramoouH pr Oilhvi Nev'or en el veu attuti «Eft als Movinttm di
les Arti & Crafts, Londres i 97 1

(102) Petr F10UÖM952) AlffeeeiWSTictjncluiaa&ertirailesreorquesÄficxjo >
saves pr op »es afí r m«ve tímidament "Without floHowtng u0 ttitî yestien. i w«
«st te to venture to supe» «iot tta generally accepted not» of wil lia» Mor»1» R
tr» one ano only reformer of tast« in tnis day 's strongly m isl«jif<g [pej

(IOS) Altea«M957ipa5 91 1 Me-itwillDeunorstooothetotitherPggin,P^i-,H
Coto i group, nava anytning toft »Hi» an Ktitudi lila funclwnaii» , anfl anty «t»h
grejí rasar vgNont MV tta nam oí Mar te be cited as a propeptor §f P a« ine«! ' 7
retionelturnofmind' Peullhompsoní )%7)peq 74 I*@ertitftty«nn0t«i
reojardeoasa pioner oí modrn arcfiitecture . Watainson ( 1967), Lantaír M

(ICH) rianHriElto(197§)§lBi7t,SI,93



( IOS) tür* { 1964) p|| efe numeri EU« ( 1976) cap ill, suggerim que Utinrpfttawo
de Pevyier respon als fntortsx» persoci j A ÄÄwrsonalgRccm eil t
arr »Davtn a Anglaterra per a instai lar-s'M

(106) v ^egotti A fifntgri$$nfrefaiitfm Trat castellana. 00 Ssrwtens, 1912, H
T atún ¿V ,¿ ttrtcusnto t b Metropoli, ( l %9) irafl cast 06 Barcelona. If 72.
fiar lar i F1 »a (l 976 )pàa 109

( IO?) SoOre la rx*a conceptualització del noumeni Mettm, existe u uiw bibliografía molts
extensa Continuen sent decisius els Ufores ai Tafyr 1 1 de OregmU , «ti » a més, tou ei
primer autor tu retfimens»onar te utopia «efa! (fe ranjuitecti-ra moderna en un
prat lama purament disciplinar A Espanyí, la crisi del Mut ntstúr ic díl movtment
moas«» ¥i malt tlipfe amo els pocs «wtntsrif eiftstiBts de IWa de Mar » ( Vicent?
Aguí lare Cernì. I9?t 1 1975, «qui llança una critica mat radical jontreelmodM*
Pevsrier 1 1 is seus »gutdrs) o m relació a ! arquitectura nacional ( Sott Morales
1979)

( 1 08 ) "It mm Morr is's trite'prittt ton «nd uses of htsftry thü » per ptexed Ptv îer ( ) U
«ws wpossitte for Pevsner to an Morns $ concern for trtüttwn as otner tnsn
reactionar < and Estortasi* NS/'OT ( j 984} wc¿ 82 1 83 re^etítvpient Sttrt is
ytillt»W ft te htstor ta en 1 afuuitctyra act«! , v OregWi // ürr/ftr*

castellane, OG Srctlv«, 1 972 tspecialrMnt, wç ' í '

M09)
nowadays to quest ior, MOT ns s eontr lout w to the historv of the
design , few car dmy that hi improved both the standard of products and condit wts of
manufacture' [peg v j

(110) PsuUtwnp«nll96?)pig 71 iss R «PUAOÍ l%4)p«g 136 AmMte autor*
rtconnren il ownr tw« di ñorr is m \ amo« de 1« planificació ur&amsttce * it
societat industrial

(111) "H seems to me that th§ importance of William Nor ni tods, lies in his roto! aesthetic
conservatism, which proposat an alternative view of wort to that advocated within
contemporary laoour w and tftatehsrism alike Peter Fully ( ì%4) Mi 93

(112) "in spite of their central importance to hts work as an artist very lew Biographers of
flor r is have tried to consider hts patter desio/» seriously- Paul Thompson ( 1967) pèj
98 Les primees advertence en efluesl sentit provenen ds Peter Floud en els anys 50
U noi wo/af ta postenor s'ne m&A molt més extensament destüdwr als estampats dt
Morris

(113) Las referències dl wngru com indicadors dt la infuencia historia (fe Mor r is er, el
Moviment Modern han estat destacades on primer ite per tallirà ( 1%2) 1 per Stansty
(1985)

C i H) f Qoidam mitm Herr® tratto temi ffmtsts a ng^Ar&tntcttire
1967. pa» 349
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l'ffcr« de Morris

«ft conjunt, i «TÍ m noms es nrwtt oíspar «fit a la quanti-
tit i li diversitat d activitats que i ocuparen professionalment i ptrsonti-

durant li seva vtda Només cai recordar que Horrls fou un proìffic
t script«", un fltssenyador dt renom, yn at negocis, w
actiu agitador politic i un inf atiqaölt investigador oe its diverse s
tradicions històriques de its arts aplicades Per f »ti la stva otra es
su&stanaatnifnt heterogènia t abundant Només er, la vessant literària, a la
que f an part dtts seus H tures es composa je n lores
Of « » contes. * traduccions at I i oe' francts medieval.
0 hteraries tan importantt co»n la Mr+stt o la f>¥tas
1» dels millors timóles dt Tarif Its medieval, », finalmtut dt

narrac'úns. its històriques, utòpiques o, simplement, rwra-
tives La vtssant artistica larmw M es aloma pmtura inaxaoada
vitral'«, rajóle«. pmtats, trooats» ptr paptr wmic \ per

tot ae teixit iJavwat, catifes, f projectes
il i mamiscrtts u Jiírj»nats «iloorafíes, motius
w* 11 aifaoets. i Miores oisstfwats \ ptr ti i
matti* F»naiment, la politica 11 activisme cultural Ot noms
fr.QTössa ei dels stys escrits amb art »cits,
con«erencies pamflets « cartes a*s fliaris

Agytsta ntt^^tntitat fa out calfu» rteorrer a mattrials i fonts
oiftrtnts la ytssa^t oe la stva otra out cai tstuöiar, eaoa yna amo

específics Malgrat tot, no es pot oWfdar que totts
vessants m séti sinó atxó. vessants» i o^» per tant, existeu (m
i una conertrcia ot píantejamtnts entre totts tllts qut conftrti)«

a la f ifura dt f^rts un sentit unitari flotai
Per a restudf de les idees de Morris, ei material més directament

pertinent són les conferencies, uns textos que assoleixen de pit ortt la
c at eoor i a d assaig filosòfic A part orquestes. Morns tarnt* exposa **s
stves idees en la sèrie de cartes i articles que va enviar ais dins tn
motiu dt its seves activitats polítiques o a causa dt les campanyes dt la
S P AB no ts o&iidar el ploc descrits periodístics tscr its tn
1 acompliment ot les seves funcions dt director o editor dt les
puBlictcions dtls partits en els que militava II caràcter periodic d'aquest«
textos els converteix en una font documenta! bàsica per a la biografia
Política * Morris tn tls an^s w ptro això ja els diftrtftcia, a
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intenció 1 nivell, de les ( ferènctes, uns escrits amb voluntat doctrina!
expositiva Tanmateix, malgrat là unitat que presenten el bloc de
conferencies des del punt m vtsta teòric, cal tenir en compte una segona
f ont documental» important sobretot per a comprendre l'analisi momsiana
de l'art í del disseny, com és la seva obra pro Jec tua' t la seva labor
professional a) front de NOTIS & Ço St es té en compte Que la reflex'o d*
Morris parteix oel problema social at I art, els diversos objectes
dissenyats per ell, però encara molt mes l'organització empresarial de la
firma, suposen, a la vegada, el contrapunt pràctic de la seva reflexiu
teorica, el banc de proves t d experimentació des de) qual elaborar uri
discurs sobre la mateixa practica així com lambit dt comprovació de its
seves idees D altra eanda, ates el fet que riorns inicia molt abans »a seva
carrera de dissenyador que la tasca de conferenciant, els stus dissenys i
els processos dt fabntaaé instituïts a la firma estableixen el rerafons
conceptual <Jts dt ! qyal podtr definir el matem concepte d art i >a seva
teona estetica pel sol fet que aquesta constitueix una experiencia
personal anb yna sène d'opcions prises pt I mateix exercici de ta pràctica
professional Des d é juesta perspectiva no només son importants eis
aspectes estnisncs o merament artístics dt its sevts owes sino la
mateixa concepció c ? Gisseny que se n desprèn D una banda, son els
mateixos objectes dissenyats per Morris els que poden avalar, comprovar i
fer entenedores moltes dt les seves afirmacions sobre i art en general i,
>ui. esbrinar fins a quin punt el seu pensament conte una teoria del
disseny en ei sentit mes doctrinal del terme Pe i altra, n*mes la
comparació entre labor professional i les idees sobre el disseny
defensades a nivell tear te pot esclarir les inconsistències teòriques de
Morr 15 i determinar fins a quin pum es donen aquelles contradiccions entr*
pensament i practica professional apuntades recentment per 1.1 critici

4.1. «orris dissenyador l'obra de Morris a. Co i de la
Kelmscott Press

Homs & Ço no només fou una fabrica d objectes per a la decora-
ció o un otspatx d interioristes A mes d això i tfaconseo^jir imposar-se en
ei mercat de repoca, la labor desenvolupada per aquesta firma comercia!
va suposar diverses costs alhora, en primer lloc, la preocupació per trobar
un mode l dt gust vertader i adequat per a sectors molt diferericiats de la
societat, un plantejament de la ferma i de I ornamene adequat a I epoca i
als nous processos tecnologies, i» també, un treball d investigació sopre
els m?tet/c0s processos tecnologies. En l'estudi de I obra projectual de
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Morns cal tenir er« comptt fortamentalment dos asptctts principals, tfuna
its solucions formals que contenen aquestes oores i. per intra, ti

procts dt tftottt i «t disseny qut utitttiavaMorris tn crttr-lts ttts
soprttot que son aquests dos aspectes tis out podtn donar a Momç un ! loe
més ö mtnys prtftrtnt w tl procés de formació històrica dtl disseny
industrial contemporani L anàlisi dels processos resulta un element previ
a its consideracions formals i estilístiques car la forma, sempre oms dels
pressupostos mts ortodoxos de disseny, respon t esta condicionada per una
sène de factors metodològics, entre tls quals son fonamentals tl mat?!/,
procés de creació í tls mitjans tecnològics implicats en la producció dels
artefactes projectats Lògicament, tl material documental i tl tipus de
fonts mts additms tn cada cas son diftrtnts

Lts fonts per analitzar el procés projtctual 1 artístic dt Homs
son relativament diverses En primer lloc cal ttnir tn comptt que tls
diversos camps proftssionals on ts dtstnvolupa la stva opra nan tstat
àmpliament tstudiats per la otoiiograf ia especialitzada, i pràcticament la
totalitat tfobjecies creats ptr ell nan tstat rigurosamtnt datats i
catalogats tn els darrtrs anys El 1954, Ptttr Floud comtnça a investigar
en ei Registre dt Patents i Marques els diversos models dtstampats
inscrits per la f irr-ia, i aiv aconseguí identificar tots tis disstnys de
noms en aquest ambit precis, Its indicacions metodològiques dt Floud nan
estat continuades posttnormtnt, normalment ptls tstudiosos vinculats ai
victorià & Alotrt ñustum on ts constrvtn una gran quantitat dt ptces
disstnyadts per tlM per d'aitrts mtmtrts dt la firma Lts col Itcctons de
papers pintats, de teuits llavorats i d'indiants són practlcamtnt
complertes a i actualitat, tl mustu tampé possttm exemples important5 dt
vitralls, moDles, rajolts i catifts, a part dt manttnir oPtrt al puPiïc un
dels espais mts famosos dtcorats ptr Morris, tl "Grttn Dining Room"
Estampats, teixits i també gran part de la producció dt moults dt Morris &
Ço na tstat catalogada i rigurosamtnt estudiada per autors com Ray
WatMnson (1967), Fiona Clark (I973\ Ohvtr Fairclough l Emmtlint itary
( 1981 ), 1 Linda Parry ( 1983); Stwt«*(lS"*5) i t̂dhanc 1976) Aqutstts
recerques han aconstgutt identificar tls di:senys dt Morris dt la
producció glooal dt la firma, t tampé establir la paternitat dt la rtsta de
mooels produïts

Una stgona col Itccio mttrtssan» o« ptces disstnyadts ptr homs
ts pot visitar a la William Morris Gal l er >. situada a Londres tn tl barri de
waHnamstow tn una (te its cases on Morris va viure dt pet 11 Aquesta
galena disposa, a mts duna col leccio de peces, dibuixos i elements
productius dt Morris & Co» d'alguns rtculls dt manuscrits dt Morris, i d'una



mostra interessant, encara que reduïda, de l'oOra f Arthur Mackmurdo 1 el
Century Guild Les col lece ions m pintura, esboços, dibuixos i oora gràfica
Pre-ftafaei isra on ni figuren diouixos i retrats de Moms, es troben, per
ordrt tfwnportanaa, a l*Art Gallery fle Stnwtngnam » a la Tatt ßallery de
Londres Per localitzar decoracions, tapissos i vitralls de Morris, a part dt
i important 11 lor e de Setter i 1974-75), existeix una mena de pia
confeccionada per Paul Thompson com appendix del seu more1

Una segona font important per a conèixer ti funcionament operatic
de Morns & Co és la documentar ió generada per la propia marxa dt la
firma aqutsta es composa dt catàlegs, d informes sotrt clients i sobre els
projectes, dt circulars dt promoció, i d anotacions internes respecte dtts
diversos productes i el procts dt f abricaciO Encara qut molt dispersa» part
d aquesta documentació ha estat recull ida i publicada en diferents estudis
i monografies sobre Morris la major part es troba en el for-s blbiiogr If te
del victoria & Albert Museum ia British Art Library En central, tota
aquesta documentació mostra el tipus d encàrrecs acceptats i com eren
plantejats, també ofereu dades Importants sobre r organització productiva
dt ia firma i com aquesta es presentava tr> el mtrcat Així. per eitmpie, en
els catàlegs i diftrtms opuscles ot promoció, editats tn motiu d alfuns
esdeveniments importants, es troben ptrfectamtnt exposats els criteris
empresarials i els objectius mercats en iniciar la producció d'un
determinat article In isteixen diversos opuse íes d aquest tipus la circular
del 1861 en out es notifica la fundació Ot la firma2, una segona circular en
motiu de la presentació oficial de la firma a l'Exposició gel 1062, una
tercera, informant de la inauguració de la botiga d'Oxford Street el 1878,
una altra del 1877, presentant les Hammersmith Carpets i notificant la
celebració duna mostra d aquests arttcIts3» un catàleg general del 1883
amb motiu de la presentació de la firma a America en ia Boston Foreign
Fair4, i una circuir del 18S1 notificant el trasllat a Merton Abbey A part
dels impresses de promoció, entre tls paptrs dt Morris & Co figuren ur«
IHbrt de notes dt Morris sobre ti procts oels treballs en la stccio de tapis,
de ttixits, i d'estampats, datat en la major part el 1879 Aquest es
especialment interessant en relació a les apreciacions de Morris sobre els
resultats produïts tant pel que fa a raspéete tècnic com artístic, per tes
anotacions sobre color i per its corree ions indicades tn cada modtl

Un altre tipus fle font important per conèixer el functonament de
Morris & Ço es la correspondència comercial de l'empresa La majoria de
cartes son del propi Morris t en elles discuteix tant de problemes de
concepte amb tls clients, com dt problemes tècnics amb tls col legues o o
qüestions artístiques amb els col laboradors Morris tenia per costum
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trtballar sempre amb un equip dt manera que, er» quastbt totes Its
activitats desenvolupades per til, s hi troca sempre un especialista er. la
matena Dt tota aquesta correspondencia resulten parttculamcnt
importants Its cel Iteci«» it cartts dt wtöfc dtrigwts a Morris; its cartes
dt Morris a Ttwnas wardlt, Its cartts dt Morris a A.A. Jontdts, tntrt tl
1880 i en881 en relació a unes modificacions que calta fer a la casa
d aquest dient, i la col leccio oe cartes dt Moms a WS Blunt entre tl
l $851 ti IS96 softrt l'art del lapis i tls iiitrts dt la Ktlmscott Prtss5

Un tipus de material similar al dt Morris & Co existeix respecte
de la Ktlmscott Prtss, tn la major part rtcullit i tditat per Sydnty
Cocktrtll, (Want una tpoca dtbliottcari dt Morris i posttriormtnt stcrt-
tari dt l'editorial Dtsprts at la mort dt Moms» Coctctrtll prtpara tl darrer
volum f mires i publicat ptr la Ktlmscott Prtss Inclotnt un manlftst de
Morris explicant tls stus objectius i propositi tn fundar la imprtmpta, una
relació » tots tls ihbrts confeccionáis per aquesta i un mf orme del
matti* Cocieren so&re les caracttrtstiquts tecmoues i artistiouts
d aquesta casa editorial A mts, prepari algunes carpttts stleccíonarit
esDorrariys. dibuixos, proles dt tiraigt i diversos materials txtstents tr.
i ar>íiu de la imprtmpta AQijests reculls de material constituenen la bas*
documental mes important ptr a conti w la labor grafica OstnvoJupada
per Morns en 1 art de la tipografia I del disstny gràfic6

4.2. L'ofcra llttrana i ttdrica dt Morris: tscrits, documtnts i
fonts.

Durant molt » ttmps, Morris va str mts contgut com a potta i
escriptor trt tls ctrclts culturals angltsos out ptr la stva labor professio-
nal dt disstnyador fins al punt que a la stva madurtsa, quan ja tra militant
fun partit socialista, fou tl candidat escullit per succeir Tennyson com a
Pwum/nfsft nonor gut vi dtclmar mostrant-st molt conscitnt i divertit
dt quina tra la stva situació personal com artista tn aquella època7

Malgrat que a (actualitat la seva poesia no sigut molt apreciada a la stva
època noms tra sovint considerat entre Its grans figures intrants del
ptriodt victorià posteriors a la gtntracio dt Dicktns, Tnacktray i Russin
Amb un èxit molt variable de públic, tots tls llibres que Morris considera
acabats t va donar a la impremptà foren publicats durant la stva vida
Dtsprts dt la stva mort, tntrt tls manuscrits nomts ts trobartn intdits
alguns tsbotranys dt contts, alguns I Horts que va dtixar incompitts, però
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sobretot molts dels textos te discursos, participacions en teláis I
conferencies que enera ira romanen sense publicar A part d això, d altres
tscrits tntflits i irmuperaDles son en general poemes te joventut, li
majoria tels quals foren cremats pel propi Morns poc temps tesprts <ü
deixar Oxford l tels quals només se'n tt noticiï per referències tn
memories tels seus amics estudiants ais QUI sovint tls llegia

Tenint en compte que la majoria te ttxtos inèdits formen part te
l obra teòrica i filosòfica te Morris, des tel punt te vista te Its fonts
documentals cal diferenciar tres tipus d'escrits en la seva otra els llibres
tal t com ell mateix els va (reparar per a l'edició, esborranys i manuscrits
qye nan estat publicats pels seus estudiosos, i finalment tot el bloc te
manuscrits encara per destriar i publicar, disseminats en biblioteques i
museus de tot ti mon anglosaxó Aquesta diferenciado es especialment
pertinent pel Que fa a les conferències ja Que d aquestes, d algunes només
s en te noticia per testimonis de I època i no se n na conservat cap
document, d altres encara ara resten inèdites en la col leccio de
manuscrits dipositada al British Museum

Malgrat la quantitat d estudis sobre la seva obra literària, encara
no na estat feta una edició critica i completa dels escrits de homs La
font documental bàsica continuen sent les recopilacions fetes per la seva
filla May La primera d'elles, The Collected Works of William Hems
pu&iicada entre el I9i0iel 1915, recuï i tots els i libres publicats per
norns i els que ell mateix va preparar per a 1 edició A part d aquestes Hay
Morris només va incloure alguns dels poemes te joventut que s havien
salvat de la crema, i una sèrie de contes escrits al llarg de tota la seva
vioa. que, o bé no navien estat inclosos en els llibres per als que havien
estat escrits, o be navien quedat inacabats Aquest es el cas del Scenes of
the fall of Troy, un 11 ibre escrit amb anterioritat al Tne L if e and Death of
Jason que no va aparèixer mai publicat fins a l'aparició tels Colïecteú
works Tots aquests escrits inèdits composen el volum xxiv, el darrer de
la recopilació A part de ser la única font documental editada, els Collects
wons preparats per May ofereixen r interès addicional d* incloure unes
introduccions biogràfiques que composen, a través tels records viscuts i
compartits en família, una imatge te Morris oue complementa les altres
biografies i la visió que es desprèn te la seva correspondència

Els 24 volums dels Collected works agrupen els diversos escrits
te Morris per ordre cronològic excepte en alguns casos on s'opta per una
ordenació temàtica Així, per exemple, el primer volum reuneí* TheDetenct
ofouenevere í 1858) amb un recull dels poemes i els articles de critica
literària i artística escrits el 1856 per a l'Qxfora & Camondge Magazine



quan era encara estudiant, tots editats sota el títol fun dels poemes més
coneguts oe la sene n* to/tor uní Munt primer volum ágapa totes Its
corts considerades m joventut ptr là critica. UM it Its vessants de i oora
literaria öt Morris out actualftttm dnpirta nits tnttrts* lis altres volums
rtculltn tls lltorts de poemes ¿w* /sfíiwgft ( t872), ÏÏ* Pilgrim oftisipé
(1885), A¥W5^ r/)e í*̂  ( ie9D, els )liDres de contes, Tr#Lire artDeatr,
ut'Jim(1867M /^£§nf^/%iö'/^(iW8-ia70),tlracontt
Story $f Sicure the totejy (1676); Its traduccions öt l'islandès
efaretl/ftoeStrencumWl The Story & ®* Volsungs #tí Mtetwgs
( 1870), l Its adaptacions poètiques a J anglès de The£neiOs®f Virgii
( 1875) i oe The oomsev or homer (1888), àdhuc les adaptacions d cores dt
literatura antiga i mtditvai com Three Northern i$¥e Stortes (\$T%), The
Tale 0f9e$* Ulf (\W&} I Olà frenen Romances (18%), publicats etr

primera vtfada a la Ktimscott Prtss, tamoé tstan rttyllidts la sène de
novel les » llargues rondalles tscntes per Moms tn els flarrtrs anys de la
seva vida f he »cvse o* r?* woitgmgs ( ' 889 », Tue $f f^1 Mpuntaw
( 1890), The St#)' ®»f f** GMtenngPfw{ 1890), The Hootíteyondthe
mar/j C i 895), Ch¡laC!r¡$toi>fieriM6ol(iilmg the Fair, publicada per
primtra vtqada el 1895 a la Kelmscott Press, The water it the wonorous
isles ( 1697 i, The wen at the swiff's f/at ia ultima narració puoi »cada per
Morns t la mes Harp de totes aquestes nove! les, i The Sun&enncFìmj
í 1897), esenta e! seu darrer any de vida, a part, tamöt s tncloutn alguns
poemes socialistes escrits ptr noms durant la stva vida política i que nan
donat origen a diversee cançons de lluita, conegudes normalment
com Cfmts forSocunsrn ptró mai publicades com a tais, finalment, en els
Coliectea wms tstan rtcuiltts tls diaris escrits per Morris durant els
viatges a Islàndia els Journals of Travei in ¡cetano I67I-/87J

Des del punt de vista del pensament de Morris son especialment
importants els volums XVI, XXIII XXlll dels Collected torts Els volums
xxii i xxiii contenen una selecció de Its conferències, rtculltnt totes
aquel les que van tstarpuDiicadts durant la vida de Morris tal i com ell les
va preparar per itdicio E) volum xvi agrupa Its duts novel its polítiques
de Morris, A Oream tfJohnfal! (1886-87) i la famosa tews of Nowhere
(1890) Us duts, una com a novel la histórica i laltra com a novel la
utópica, son dt ftt una analisi dt la societat t l'època victoriana amb un
mttnt tít mostrar Its vits rtais ptr a la stva transformació La utopia o?
Morris és ja prou coneguda i no difereix essencialment de l'esquema
clàssic dtl gènere "Nowhere" és una illa on viu una societat feliç i tn la
que fàcilment es poden descoünr entre its millores socials i els nous
costums, tls otlls monuments histories fle londrts rthaoilitats L'altra
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nove) la, tf JohnBtll, narra ti procés historic (Tuna revolta camperola
ocorreguda a r Anglaterra medieval te fet. la rivolta i la Woaraf la dei
iioer son un pretext per mostrar com la solidaritat i r organització entre
tis només pot desencadenar accions dirigides a transformar la societat
Cada una a la seva mantra, ambdues tenen com a objecte principal explicar
tl pensament de Morris tfunz forma global II volum XVI es completa amb
un petit raconte aparegut com article al COMMONWEAL. A KinçsLesson
també titolat An0!0$toryfíet0M(\®m Possiblement sigui una dada
curiosa, pero dt tots ti llibres continguts als Colìfctrt Works, únicament
algunes de its conferències l Its duts novel Its polítiques nan estat
rttditadts ai llarg dtl stglt >oí lis contes mts famnosos dtl Theíirthty
Paraütsfhw estat adaptats per a infants 1 algunes vegades traduïts a
altres Henques però normalmtnt extraient-los del context global dtl llibre
Darrerament, s'han retdiíat facsímils d'algunes dt its narracions
novel ladts escrites en la dtcada dels 901 que havien estat publicades per
la Ktimscott Press El matti* na succeït amt> alguns dtls llibres
manuscrits 111 luminats ptr Morris, COT A Botà of Verse9

No ni na dubtt que la labor tditora dt May Morns fou tncomiable
dts de molts punts de vista i malgrat str una de Its poques fonts
documentals existents, sinó i única, els Conectes wonts no son una edició
critica dels escrits de Morris ni tampoc un rtcull totalmtnt complet Ben
al contrari, existeixen omissions importants sobre tot tn relació a la
presentació dtl pensament dt Morris Tant si la vtntablt causa foren Its
prtssions txttrnes rtbudts per May, dels editors o dels amics dtl seu pare,
com si deriva tfun planttjamtnt editorial propi, tl ctrt és qut amb aquests
volums May contribuí a la reconstrucció bibliogràfica de qut Morris fou
oojtctt a la stva mort En aqutst sentit, dtls Collected Works son tan
signif icativts its omissions com la rtlacio d'obrts incloses Dts tfaqutsta
ptrsptctlva, el criteri determinant en la selecció dels escrits sembla ser
de caràcter literari més que no pas estètic, polític o, simplement, teòric
De fet, aquesta primera edició dels escrits de Morris constitueix el primer
recull de l'obra literària de Morris amb algunes mostres d'altres tipus
d'escrits, com les conferencies t algun article, a fi d'indicar r ex i stènda
d altres desenvolupaments de la personalitat cultural t històrica dt Morris
En tot cas, tl mes significatiu es que May col laborà a construir la imatge
de Morris com la del gran escriptor, valorant aquesta dimensió de la stva
obra molt per damunt d'altres realitzacions importants com la labor
professional de dfssenyador o, simplement, la de pensador social

Ultra la Quantitat de conferencies que restaren sense editar, les
omissions mes significatives fan referència a un bloc important d esente



teòrics i polítics dt Morris. Els Collected Works m inclouen o» dtts
mils articles out vi escriure al llarg ü ü seva vida. com tampoc no hi
figuren els aiferents manifestos elaoorats pels partits o durant its
campanyes polítiques, malgrat que aquestes activitats stpm narrades en
les introduccions biogràfiques Tampoc m M figuren els diversos assaigs
soore aspectes del disseny apareguts en catàlegs de lempresa, en els de
l'Arts à Crafts ExhiDition Society o m revistes artístiques especialitza-
des Finalment, l'obra de la qual mes sorprèn la seva omissió es r assaig
escrit per Morris tn col·laboració affé Beifort Bax Socülim Ms &*$*&
¿wOutcome ( 1893) El iHDre és equiparable als manuals de marxisme tar,
comuns en aquesta tradició de pensament pero presenta un ínteres
addicional pel fet ove els capítols dedicats a revolució mstorica fins a la
societat contemporània constitueixen un dels documents més acomplerts
per comprendre la concebo momstana de la història Probablement, el fet
que aouest llibre estigues si anat per dos autors justificava ia omissió en
un reculi d escrits de Homs NO obstant, la dec wo de no incorporar mts
escrits de caràcter polític er. l'edició de les obres complertes eri contra del
propòsit original de hay fou suggerida per diverses persones ailegades a la
família Sydney Cockerel I, per exemple, fou un c» Is que pensava que la
inclusió d articles» manifests» pamflets, i, fins i tot «raltres conferencies,
era desaconsellaré perquè les repeticions existents entre tots aquests
textos no aportaven noves informacions mentre que podrien fer l edició
excessivament llarga i feixuga

hay Horns va suplir moltes te les omissions dels Colfectea tt^a-i
putìicant un segon recull d'escrits de Morris destriats entre els
manuscrits de que navia fet donació al British Museum Edità articles,
assaigs i algunes conferencies mes en dos volums agrupats stqons un
criteri temàtic El nou l iure. Wilhamhoms, Artist, Writer, Sccviist,
aparegué el 1936. dos anys més tard de la commemoració del primer
centenari del naixement ce Morris t poc després que Page Arnot publiqués
el seu revolucionari willam Morris, A vindication (1934) 5 havia
reconegut el socialisme de Moms i May es decidí a recopilar i ornar llum
ais textos més polititzats de Morris.

Els escrits literaris de Morris tingueren una gran difusió a la seva
època i sovint frequentajaren les critiques favoraPles L èxit del The
Earthly Parase feu reconsiderar els llibres de joventut, especialment el
The Defence of Guenevere í el J9$on Us membres i critics de
l'esteticisme no dubtaren en considerar norns com un dels grans poetes
anglesos i un dels primers representants del corrent literari que ells
defensaven Tal i c*« pot veure's en les critiques aparegudes als diaris de
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l'època10, durant molt ü fou considerat el representant més solts
del Pre-Rafaeiisme literari i aviat equiparat a 5w)nDume, un dels primers
escriptors "mauoits anglesos t primer gran difusor oel corrent de r art w
i art m va succeir el mateix amo Its llargues narracions novel (tots et is
anys 90. aquestes no eren sinó ti "divertimento" d'un narrad«* de rondalles
t no foren mai apreciades com a tais, únicament alguns poetes avantguar-
distes com el mate i K Swinoume, Yeats, H 6 Wells o H James manifestaren
una ema admiració per aquestes novel Its, destacant ti ftt out la
literatura dt Moms havia perdut la tensió melangiosa l la tristor que
caracterizava els mores de la seva primera maduresa" El poc interès que
progressivament oespertava en els medis artístics I opra literaria de
Morris txpHca ptrqut a l'actualitat txisttmtti tan poques rttdicions dels
stus t Horts més famosos Dt tots t Is escrits dt Morris, ptró, e! 11 lore més
conegut arreu del mdn ts induDtaoitrritnt el News oí'ttot/tere va aparecer
per entreques a les paqints dt) COMMONWEAL durant 11 f 09011 any seqyem

w » * *

va ser puolicit cm a nmre a Amtnca, aviat fou rttditat a Anglaterra i
traduït a la majoria de llengües turoptes, atífHic al català el 181812

D aouesta novel la utòpica se n'han ftt constants reedicions i durant molt
ae temps na format part ot la literatura Basica dti socialisme militant No
ni ha dubte que la dif usid oe la novel la, aw com d algunes de its
conferències, na estat dins its campanyts dt di/ulgado del
pensament aesqutrrts i sovint tren els mattiMos partits socialistes
principalment a principis de segle, els que s trcarrtfartn ot traduir i
pusiiear aquests escrits de Morris Posteriorment, na estat I intere«
acadtmic ti gut na prts tn comídtracié 1 Wa t les idtts dt Morris Per
iixo, després de i aparició de) stqon recull dt May Morris, la laöor
Dioiioqraf ica principal dt la critica acadèmica na consistit tn qtstnterrar
i tdnar aqutils tscrits inttíits qut poditn strvir ptr diDuixar la figura dt
Morris com la d'un pensador, d'un critic social, d un teòric del disseny i de
1 tstética, its idtts del qual podien rins l tot ser contradictòries amb Its
qut t Is stus stqutdors na v ien difós Des d aiesnores, la critica 11 Is
estuausos han dirigit r at enei o envers tl qut poden considerar-se els
textos teòrics dt Morris t s nan dedicat a recopilar its conferències
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