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5,42. Els estampats òe Narris» caràcters estilístics.

Des del punt de vista estilístic, la unitat artística {resent en tots
els dissenys de Morris per estampats deriva del principi tècnic t el mètode
de disseny descrit en el capítol anterior En síntesi, aquest podria
def mir-se com ei procés de dibuixar sempre en negatiu les formes del
motiu ornamental, elaborant així el contrarraiisme a tost d'omplir les
superftc.es de color amb un pinzell seguint el procediment propi de les
trepes, el sistema mes rudimentari per reproduir i repetir un determinat
motiu S» es tt en compti aquest principi, no ni na res d'estrany en que
i efecte global que els dissenys de Morris donen sigui estilísticament tan
arcaic i, fms i tot, tan medieval, ja Que, per una banda, la trepa fou un dels
sistemes de reproducció mes emprats en tota ia nistoria de les arts deco-
ratives, i, per i altra, perquè la materna natura del procediment obliga
sempre a treballar amo tintes planes perfilades per formes prou sintetit-
zades Així, ei genèric medievalisme de molts dissenys de Morris no deriva
duna opció revi val ista a partir aun únic mooel nistoric. sinó que es conse-
qüència del seu propi mètode de disseny, articulat mimèticament del pro-
cediment de trepa D'aquesta manera, tdiiuc en el Morris de Morris & Ço,
continua vigent ei supòsit pre-rafaelista segons el qual el mon medieval
constitueix una font a inspiració mes temàtica que estilística Durant tot
aquest temps, Morris continuarà estudiant i analitzant les millors opres de
les arts decoratives, però l'univers d'estudi s'ampliarà enormement fms
aparcar quasibé tots els estils nistorics i les diferents cultures impor-
tants en aquesta tradició artística, especialment 1 art oriental AIXÒ i
d'altres fets descoberts en els darrers anys han fet variar substancialment
l'apreciació actual de l'obra de Morris Així, si tradicionalment Morris & Ço
constituïa un dels millors exemples del disseny enquadrat en la tradició
del neogonc. actualment, des dels estudis de Peter f loud, es valoren mes
tots aquells productes on Morris es demostra com "tne great classical
designer of his age"(35n De fet, de la mateixa manera que per decidir els
sistemes de producció de la firma Morris s orientà en el seu entorn imme-
diat i en relació a les tècniques naoituais a l'època, les fonts d*inspiració i
molts dels caràcters del seu estil de disseny es troben en la polemica teo-
rica existent en els ambients artístics de l'època i en l'estil dominant en la
practica professional dels dissenyaoors contemporanis

un f-'Qon aspecte de l'estil i el mètode de disseny de Morris, també
esmentat anteriorment, deriva del seu respecte per its tècniques d elabo-
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ració 1 dt l'aprofitament creatiu 4t les característiques del material que
empra Alxé, convert it ja pis reformadors en un dels principis fonamental
del disseny, esdeve per a Moms una de les regles d or de Its arts aplicades

"That i think material of capitai importance that a pattern-
designer should know all about the craft for which he has to craw
Neither will Knowledge suffice nim, he must have full sympathy
with the craft and love tt, or he can never do honour to the special
mattnal Ut is dtsiqntng for'mn.

Des dt 1 punt öt vista tstilistic i formal, awo ts tradueix en ur
divtrs tractament formal l constructiu del "pattern" a f I d*daptaMo a les
qualitats dt) material i al procediment d'elaboració Bàsicament, això
repercyteïM en el f au dt convencional »tzacio del dibuix, en la geometntza-
cio dels perfils dels plans i de la disposició tspaiai de Is diversos motiu?,
en el reforçament dels contrastos de color com elements composltlus
fonamentals i, sobretot, en el f au d'elaboració dt to» i estampat global
Í3S2) 51 es considera únicament com noms aborda el problema de i elabo-
ració artística dels estampats» es revela a primera vista com un dels
artistes més representatius del gust vtctorü, d'altra banda, això també
indica una certa adnesió a les tesis defensades per Henry Cole i els sejs
seguidors

En tquest sent it, es pot Qualif ictr Moms de victoria perquè com-
parteix aquella idea d'art tari comú a la seva època segons la qual existeu
una jerarquia, quan aì »¿lor artístic, tntre les diverses arts decoratives i
les tècniques corresponents Les tècniques, o les arts, de més categoria
artística son aquelles que requereixen de més trtbali » mes esforç en el
procés de fabricació i, per tant, son més elaborades(3541. Entre els teixits,
ptr exemple, noms estableix una escala d importància qut comença amb
les inaiants tn el grau mts baix fins arribar als tapissos, l'art decorativa o
ei bell ofici mes pròxim al nivell de Its Bellts Arts, ja que, per definir-la
amb its paraules de Morris,

"tapestry at its Highest is the painting of pictures with coloured

wools on è wharp~(A5),

Ara bé, si la çradaciO s esiab'tm tn bast al criteri de la quantitat
dt treball qualificat qut requereix la confecció d una obra, la idea pot ser
un principi totalment victorià ptrò tl qut demostra és encara la vigènoa
dels canons pre-industrials en determinar ti valer artístic dtts productes
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En el cas de Morris, pero, la jerarquia entre els diversos bel Is oficis
s e.'ableix mes a nivell artístic Que a partir de la dicotomía mecanic-no
mecànic en tl carácter del trebal I propi de la técnica corresponent,
malgrat qyt entre ambdós nivells existeixi una certa correlació una
primera diferencia és d'ordre temàtic, al x!, per exemple, tl valor artístic
dt l'art del tapfs depèn de la possibilitat del medi per assumir la repre-
sentació de figures i d escenes similars a les que aborda la pintura i, per
tant, teixir estampats repetitius suposa un contrasentit amb tl medi(35él

En considerar els medis tècnks menys valuosos, com Its Indianes i els pa-
pers pintats, és precisament aquest desavantatge el que, segons Morris,
obliga a elaborar mes acuradament els estampats(357) L·i el moment que
Morris justifica la necessitat (TtlaboraciO formal a partir dt la inferiori-
tat artística cf una tècnica palesa la forta influència victoriana existent en
ei seu gust i en la seva concepció de l art Així, accepta axiomàticament
aquella idea de decoració domestica característica de I tooca basada en
i objecte mes que en i espai, en el detall decoratiu i en la necessitat
>1 ornamentar amb la mateixa intensitat artística tots els rtcons de la
casa(358) En aquest sentit, malgrat reconegui tl caràcter mecànic de tot
estampat repetitiu com el fonament artístic dt l'of ici, es aquesta concep-
ció de l ornament el que I *mpedeix descobrir tls valors artístics de la
simplicitat forrrri o de la subtilitat compositiva qut havien de conver-
tir-se en e1s dogmes centrals deis moviments següents en la historia flei
disseny

Tanmatet*. potser Homs no va descobrir e! valor artístic de la
simplicitat estructural de les fermes i els objectes, però, en explicar els
pnrcipis que regemen el disseny d estampats, va utilitzar els elements
estiucturals per definir el concepte d elaboració formal Sinònim de
riquesa artística, elaborar un estampat a mvtli formal significava mes
aviat aprofitar les possibilitats combinatòries de l'estructura geomètrica
qut organitza el desenvolupament superficial dt l estampat mts que no pas
la capacitat dt dttall i realisme figuratiu del motiu ornamental Així, per
exemple, quan havia dt definir la natura artística dels estampats, Moms
procedia per ordre, ressaltant primer la Importància dt l'tstructura gto-
métnca de bast, i posteriorment, i considerant després tls diversos ca-
mins formals per poder construir tls aspectes més superficials de l es-
tampat fins establir les caractt- ristiquts que havia de tenir el motiu or-
nameta' bàsic(159) Emprant les paraules dt Morris, l'elaboració artística
d un estampat deriva de la utilització d'una sèrie ce procediments formals
destinats a conferir rtlleu a la superficie, per donar una sensació de
ment homogeni, per equilibrar els contrastos de color de manera que ei
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dpi constructiu dt l'estampat m resulti evident però si percept iti e (36°'.
D acuesta martera. la riquesa fun "pattern' deriva mes de la superposició
en rel leu öe ai versos plans estructurat s caca un en Dase a una pauta
geometrica L'analisi morrisiana de la historia de r ornament it permet
esormar tts diversos mètodes que històricament s'han emprat per
aconseguir lefecte oe relleu explicant-los únicament a partir del balanç,
entre forma i color com enutats formals quasiDe aostractes(361) A la
vegada, aquesta anelisi histórica serveix tambe per justificar ti seu
mètode dt disseny com tl més adequat per assolir, amb tt millor efecte, tl
grau d eiaooració que considera més desitjable(362) D'aquesta manera,
l elaboració formal i la bellesa dels estam- pats son tl producte de la
interrelació i la integració compositiva deis diversos elements
estructurals i, per tant, independent del tractament plàstic del motiu
ornamental noms, així, estableix una diferència estètica important en
definir 1 elaboració formal com una qüestió de qualitat interna de
i estampat, contraposant-la a la idea mes comú de*nuberanaa o quantitat
d'ornament La possibilitat tferrfqufr un estampat sense recorrer a
sombrejats, matisacions de color, o a representacions realistes del motiu
decoratiu suposa un tnf oc oe l ornament diametralment opost al
plantejament característic en el disseny del primer període victorià AI*O
la estableix una diferència fonamental entre el vtetonanisme de Morris i
tots aquells estampats que el 1850 indignaven als mateixos contemporanis
i van ser motiu de l acusació generalitzada oe mal gust

De tota manera, la jerarquia artística de les arts decoratives no
resulta tant clarament victoriana si se la considera com una conclusió
lògica de les diferències existents entre ornament i decoració Malgrat que
sovint arnDdos conceptes s utilitzen com a sinònims, existeix una
diferencia molt subtil que permet donar un contingut tècnic a la gradació
morristana de les arts decoratives. Prenent com a base la terminologia
utilitzada per Morpurgo Tagltabue en analitzar el famós escrit de loos
sobre I ornament{363), la decoració es refereix a la satisfacció d una
necessitat estilística menúes que r ornament suposa un tipus extnnsec de
decoració Des oTun punt de vista més tècnic, la decoració constitueix un
atribut propi de la forma dels objectes, i sorgeix necessàriament com
efecte del treball d execució ¡ dels instruments tècnics emprats en la
fabricació d*un objecte Les strifes de les romanes lapidàries, el rastre
dels dits en el fang propi del treball en el torn, la textura dels fils segons
ets diversos tipus de teixit, el rastre del pinzell en aplicar-se sobre una
superficie, etc, constitueixen bons exemples de decoració Malgrat que
sigui difícil establir què separa tots aquests elements del concepte de
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forma» és evident que tots són recursos qut han estat repetidament
utilitzats amb fins decoratius Les diferències de tramat, m teixit, oe
nusos i m textures nan estat sovint objecte de treoal) creatiu t'ornamem,
tn canvi, constitueix un sistema de formes qut s'aftfttx a is superfície
fun objecte creant una nova dimensió artística Existeixen Innumerables
exemples d'ornament pertanyents i totes Its èpoques històriques t a tot
tipus d estil en ser un ordre artistic superposat, tot objecte és
susceptible de ser ornamentat superficialment

En la seva visió de les arts decoratives, sobretot en considerar els
diversos tipus de teixit, Morris s adona qut en alguns casos un article porta
implícita una gran carrega decorativa mentre qut d altres no en tenen AIXÍ,
per exemple» la riquesa dtcorativa dt molts ttixtts, com tis tapissos o les
catifes, els velluts t els domassos, prové de la textura superficial oye crea
ei mateix procés dt tissatge, en ti cas dels ttixtts a la plana, del cotó oe
baixa qualitat» de its musselints, ptró encara mes del paper continu, el
material es presenta stnse una textura nca qut valgui la pena evidenciar
amb f tns decoratius Llavors tot tl pts dtcorattu recau tn l'ornamentÍ364t

D aquesta mantra és la capacitat decorativa d'una tècnica la out per a
noms estaoleïM tl stu valor artísticÍ365i, no la quantitat dt trtbail i
d'tsf o«"ç que rtqutrei* un determinat procés dt producció » menys errarà el
caràcter mecànic del treball encara que» a la realitat productiva, existeixi
una correlació entre els diferents factors En aquest sentit, Morns
dtscobreïM que tl procts lògic de la mecanització tendeix a eliminar tota
la qualitat decorativa pròpia dtis procediments manuals i la suosmuti*
mitjançant la incorporació tfornaments. Per aquesta raó, els criteris que
cal utilitzar tn ti disstny dt Havorats han dt ttnir tn compte fins a quir.
punt un dtterminat dibuix s mttgra en la trama decorativa -cas Otis
teixits i ötls Jacquards- o quan actua com a ornamtnt superposant-se a
una trama qut només constltutlx un mtr suport -com tls estampats-
Aquest seria tl contingut fonamental del mètode dt disseny emprat per
Homs establint la mantra com tl condicionant tècnic s incorpora fins
articular tl propi disseny, es a dir, explica perfectament aquella
característica del disseny dt Morris a qut anteriorment es ft ta referència
t qut ptr a molts estudiosos diferencia la seva otra dt la dels seus
conttmporanis(St6) Dts tfaqutsta perspectiva» afirmar qut la nqutsa i
l'elaboració formal d'un estampat és invtrsamtnt proporcional a la riquesa
decorativa dt la tècnica amb que ha de ser elaborat és una regla qut ts
deriva lògicament de la diferenciació conceptual entre decoració i
ornament<*7) O aquesta manera, aquest pincipi de disseny deixa de ser una
mera manifestació del gust dels Victorians per I'aoarrocamtnt ornamentai
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per convertir-se tn un concepte bàsic per a comprendre les característi-
ques pròpies tit cada especialitat de les arts decoratives

En m secón n well d anal ts i dels estampats, mancat del control
estètic out supöstn its liiwticiof» «fur» ttentea» rtmamtnt til i com ts
planteja en la producció industrial m tt cap lligam m definir els seus
límits més que tls del gust de l'artista L'únic marc de referència estètic
s estaoieix en la relació de l'ornament amb l'oojette suport, adequant-se a
el! 1 manttnmt-st tn un ntvtll stcuntíari rtsptctt <Jt la ptrctpció artística
global de r objecte Aquesta fou la principal batalla teòrica lliurada per
Henry Cole t els seus seguidors i que, a la pràctica, ts traduí en lestn
d estampats plans, Didimensionals i geometntzats ntraldicamtnt que
caracteritza tls proouctts oti segon ptnodt victorià(3681 Ouan Horn«
començà a dissenyar estampats, navia acctptat plenament ti principi de
i adequació de i ornament, i. ai*t, Qyan dtfintIM ei grau d elaboració
artística out permet ur» disseny, considera 1 us que aquest disseny na oe
tenir, es a dir, les condicions en les out un tstampat es vtu una vegada
col locattA9) La gran dfferèn- eia entrt els estampats ptnsats per a paper
0 per a te i M it de cotó, ultra la major capacitat decorativa out ttntn els
processos de tintat i els propis tintsÍ370), deriva de la funció per la qual ts
destinen dins la decoració global dun espai AIXÍ, ptr txtmple, la principal
caracterfs- tica del paper bonic és que sempre va col locat pla ptr a que
1 estampat apareui totalment a la vista D aquí que el paper rtqutrtixi dun
elevat grau d elaboració formal dt manera que tls divtrsos plans
d'ornamentació ocultin o dissimulin l'estructura geomètrica de bast pero a
la vegada la suggereixin suficientment com per a què tl matti* tstampat
inviti a descobnr-nt l estructura Morris denomina aquest tftctt amb ei
tenne misteri considerant-lo un requisit necessari per a que ufi tstampat
mantingui visualment l'interès i agradiÍ37|) Tambt per una rao funcional,
ti tractamtnt de color na de ser tal de manera que permeti combinar amb
tots aquells objectes artístics, com quadres i mobles, per als que un paper
bonic aplicat al mur actua com a rerafons Els estampats de cotó ttnen un
us molt fliftrtnt al dti paper doncs no s utilitzen mai ptr a tapissar parets,
tot al contrari

"it is gtntraUv used so that it falls into folds or turns round
furniture so wt need not be so anxious about masking tnt structure
of our patterns, or so afraid of accidental lints"<172)

Si pel que f a a la natura dt l ornament \ als criteris oeì bon
disstny, Morris dtmostra cornut?, i atinuc stfuir, tls principis teories i
pràctics tstabltrts pel grup dels Reformadors de mitjans dt segle, en
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considerar l'estil dels seos estampats resulta molt més difícil veure
aquesta reiac ió A diferència de la tendència geometnsta t fortament
convenç lonahtzada defensada i practicada pels disseny adors mes directa-
ment vinculats a IWa de Coit, com Pedfave i sobretot Owen Jones, els
estampats de Morris destaquen pel figurat ivismc dels seus motius i
s*inscriuen plenament en la tradició de l'ornament vegetal, CSIS). Així, per
exemple, la gran majoria dels models dissenyats per Morris, tant si es
tracta de papers pintats, indianes o teixtts, porten per tftol el nom d'una
flor (Daisy 1062, Pomegranate 1862, Tulfp 1875, Marigold 1875,
Honeysuckle l larkspur & Marigold 1875, Iris l Bluebell 1876, violet and
Columbine 1883), o De noms de plantes (ÏIM. willow 1874, 1887 t 1895,
Acantnus 1 876?,) o öe combinacions de flors i plantes (Tulio
1873, vine &. Pomeyanate 1877), o bé Inclouen el nom d'altres animals
( Peacock ¿Dragon 1878, Brotner Raspi 1 1 Bird & Anemone 1882 > Només en
un cas, el títol del model fa referencia a una possible escena suggerida pel
dibuw strawoerry TMef Tenint en compte que la característica mes
destacada dels estampats del primer període victorià era el realisme amb
que estaven tractats els motius florals i, en segon Hoc, <jue ta reacció dels
Reformadors i els seus estudis navien afavorit un canvi radical en restii
per la qual cosa, en el període posterior a la Gran Exposició, s'navia perdut
tot f igurativismt i es preferia motius convencional itzats o bé seguint el
sistema de i arabesc o bé la representació neriioica, aleshores els
estampats dt Morns podien suposar fins i ta un pas enrera Si, a mes,
s observa we el procediment preferit de Morns consistia en donar relleu
als "patterns" mitjançant la superposició de plans, això suposa una
contradicció important amo la idea que els estampats navien de ser plans
propugnada pels Reformadors

Per aquesta raó, en la seva anàlisi comparada del disseny
d estampats a l'època victoriana, Peter Fìoud í1741 indicava l'error de
considerar Morris com un dels pioners del disseny actual o com lúnic
vernacle reformista del gust victorià doncs la realitat estudiada mostrava
exactament el contrari De fet, la veritable revolució estètica havia
ocorregut amb anterioritat a la data de fundació de la firma gràcies a la
influència de dissenyadors com Pugin, Owen Jones i els seus seguidors més
directes i, quan Morris va començar a dissenyar estampats (1862-64), en
Hoc de treballar w la línia d aquest moviment, va reaccionar en contra
adoptant un estil totalment oposat tornant així a connectar amb l'estil del
període anterior ̂ ^ Des ß aquesta perspectiva» és evident que Morris, a
I inici de la seva carrera de dissenyador, estava totalment passat de moda
Floud justifica la seva apreciació valorant els objectes exposats per la
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f funi a li sali medieval i la f tra del 1862 i Its critiques que reberen, una
segona dada important en aquest sentit és ti fet que tan aviat com el 1866
ia firma rtots dt la Corona r encàrrec de decorar aìqunes salts oe Palau
Tot pitgat avala la ttsis dti constrvaflwnswt tstilistic dtls proauctts dt
rW8C§,, ptrö tamM tls de Morris & Ço stmprt t <wan s'acctptt la ttsi out
existeix una unitat d estil en tots tls articles produïts per la firma i
disstnyats ptr MorrisÍ37I> La ttsi dt Flows ts sostt soort duts aprtcia-
cions importants dt l'tstil dt Moms a nivell formal, tl f igurativismt dtls
seus estampats -que s'oposaria a la convencionalitzadó plana propugnada
pels Rtformistts-1, a ntvtii dt conctptt, la rtctrca dun significat tn tots
eismotiusdtcoratius

Abans se considerar aqutstts duts afirmacions dt Floutì, vai la
pena rtvtsar fins a quin punt txlsttlx una unitat tftstll tn tots els
disstrivs at Horns i ptr quins factors vé determinada En primer Hoc no ni
ha dubte Que tots els tstampats dt Morris son figuratius i tots segut«xtn
ti model hiítonc de l ornament vegetal, almtnys ta! i com pocs any« mes
tard strl oefir.it per Alois Ritgl í 1893) *377) Ara bé, si es considera el grau
de figuració o de convençlonaliízació dtls motius qut conformen els
estampats dt noms aim com tl factamtnt formal donat als eltmtnts
estructurals actius tn la mattixa suptrf icie del modti, apartixtn btn
clares les diferències essencials Que separen els dissenys de Morris dt
i estil cyacttnstic del 1850, tai i com ts dtstacava en paràgrafs
anteriors, també ts dtscobrtmtn, ptro, algunes variacions importants tn
i tstii oe noms en funció dt la stva evolució com a professional Aoars de
considerar quin tipus de figurativisme defineix l'estil dt Morris i fins a
qu»n punt aquest ts diferent i ts contraposa al dtfensat pels Reformadors
va! la pena rtsseguir tls canvis estilístics ocorreguts tn els articles cte
Morris & Ço

Stqulnt rtctrquts dtstnvolupadts ptl propi Pettr Floud a continua-
ció dt l anttriormtnt rtftrida, soöstrvtn almtnys quatrt ptriodts
diftrtnts tn tls tstampats disswyats ptr Morris tntrt 1872 1 1896Í3?8j

Estudiosos posttrIOTS, com Thompson, Ciarte i tsptcialmtnt Parry, matisen
aquestes èpoques tn considerar tls models específicament creats ptr
ttiMitsÍ179> i sorgeix un nou ptrlodt out comprtn tls paptrs pintats
disstnyats amb antwioritat a 1872 dts dtl 1^8, Parry tambt jrova com
ftoris dtixa dt disstnyar pw ttli'.ts practicamtnt dts dt 18881» a partir
O aquesta data, la producció tèxtil dt la firma és obra dt Otarle tn primer
lloc, dt «<att Fauikntr i dt May MorristMO) Us diftrtncits rtiativts a la
produccO ttxtil ts dww tsswcialmwt el sisttma dt producció tmprat tn
la stva f abncacio, així, ptr txtmpit, tn Its indiant«, els ptnodts
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establerts agrupen els models dissenyats per a la producció exterior, el
primer amb una empresa que trepana amb anilines, el segon a la producció
ftta a Let* i la tercera correspon als models sortits dels tallers de Merton
Abeey mii f ima prep cm a base tfamitsi tots els models tfestamptts que
figuren en el Registre de Patents, un total de 73 papers t cotons entre
187211896 Els períodes estilístics de Morris establerts per aquests
autors son cinc els dos primers» 1868-1872 11872-1876, s inscriuen de
ple a I època de MMFiCo; els altres tres, 1876-1883,1883-18901 1890-
18%, corresponen a Morrts & Co

El criteri utilitzat per Flood per establir la periodització és la
distribució deis eixos verticals de I estampat ja que, en les seves pròpies
paraules, Morris demostra una inclinació particular en models "m whicn
the vertical lints sway from side to side as they move up the design*f5C2*
Les diferencies estilístiques sorgeticen tambe en el tractament dei motiu
ornamental Els estampats corresponents a's primers períodes, o Ssa els
dissenyats amo anterioritat a 1875, son possiblement els mes caracten?-
tics de Morris f, amb ei temps, seran els més representatius dt l seu estil
En general, es caracteritzen per disposar flors tractades bidimens'.onai-
ment en e» pla mes exterior que es contrasten amo un ions molt eiaborat
mitjançant la interrelació df branques o fulles Els motius que estructuren
els fons sor« els tradicionals en la història de l'ornament vegetal, les fulles
o acant, pàmpols i, un motiu propi de la tradició anglesa segons Cde, les
f ulles de salze

Es en aquesta època quan comencen a aparèixer de mantra mes
freqüent estampats plantejats a base tfenfosquir els fons i aclarir
progressivament e's motius centrals Des del punt de vi:*ta estructural
s oostrva t! recurs dominant del sistema de xarxa modulada o be ortogonai-
ment formant quadrats, o be a partir de la diagonal del quadrat formant
rombes Ambdós procediments palesen la influència de la composició
modular de les rajoles En els estampats més primitius, com eis papers de
1862 (Daisy. Trellis? i l'estampat de coto de 1868 (Jasmine & Tre! 1 is ».
aquesta estructura es perfectament visible, àdhuc indicada mitjançant e!
dibuix cfun enreixat o bé senzillament suggerida en la composició de les
branques » la disposició del motiu floral ai centre del mòdul quadrat (Fruit
o Pomegranate 18621 Tu!ID & willow 1873) Els primers models sori els
que tenen un tractament mes realista del detall floral » tenen una certa
tendència a reduir el tamany convertJnt-se en petites taques df color,
seguint el model utilitzat amb la pintura d«i mur al Green Dinning Room de
1866 A mesura que les flors son mes grans i compostes de mes elements
ei dibuix va simpiif icant-se, estructurant-se en plans de color superpo-
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satb això Ja s'observa a la indiana Tultp&wmow ( 1 873) però encara és
més evident en eis models 1 1 1875, com |yU§, Mjrjgüfl 0
UriACPtl watt ix mefli la formació oe l estil Moms mes característic
ptro, es ressegueix millor en els papers en aquests, a mesura due ti mot »y
principal augmenta de tamany f es convendonalit- za més, 1 esforç creatiu
de Morris es centra en l'articulació de branques en el segon pia de
I estampat intentant aconseguir un creixement orgànic del motiu i integrat
de tal manera que emmascari completament la xarxa geomètrica estructu-
ral. Es tracta de l'aplicació del principi dt I pàmpol continu descobert pels
o/ecs out es mou lliurament per tot? la superí icie CA4Ï formant una xar*a
de cercles que Morris designa per "round diaper formed By continuous
circles" C385> Maigr at que el model siguí classic, la intenció de Homs
consisteix en aconseguir el que, segons les seves paraules, constitue •/
1 aportació mes important del gòtic a l ornament

"AS to the construction of patterns, the change was simply this
continuous gr owth of curved lines toofc the place of me^e
contiguity, or for the interlacement of the straight lines i ) tne
universal acceptance of confnuous growth as a necessity of border
ano friezes Ì586ì

In yn altre T**T, Horns encara sera moit mes explicit sobre el
significai formal de l'ornament orgànic

in* rea! connected pattern where one member grows naturali, ano
necessarily out of jriother. where the whole thing is alue as a real
tret or f lower is"

El propòsit dacosegyir un creixement organic de l estampat
perfectament pales en tots aquells models de papers on apareix en ei títol
el nom d'un arwe, planta o fulla, es a dir paraules com vine í 1 8?3),
Akantus ( 1 375) o Willow Curiosament corresponen a aquells tipus de
vegetal oue han ocupat un lloc central en tots els estils històrics de
1 ornament vegetal Pero lampe s'inscriuen clarament en aquest grup
mode is com Jasmine ( 1 872), Powdered larkspur ( 1 874) o wreath ( 1 876 )
estructurats en base al contrast «fun motiu floral I un fons de branques
Aquest segon pla orgànic, que normalment és el primer nivell de color clar
soore un fons fosc homogeni que, al seu torn, serveix de fons al tercer
nivell floral tractat amb colors vius i brillants plans, constitueix el
caràcter mes definida" de l'estil Morris i, amb diverses variacions és el
que millor identificarà tots els seus productes AIXÍ, per exemple, un deis
papers que mes èxit va tenir fou willowBougnst 1887 í, un model on tot el
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joc dt l'estampat es pianti Ja en el segon pla il 1877 seria degudament
correan i adequat per a Jacquard amè llana t seda t el 1895 s adaptaría
aquest mateix model com estampat per coto t, el mateix any, tarnt*
s'utilitzar la el segon pia de branques i fulles de salze del model Powdered
( J874) en el mateix medi (utile Scroll o Willow) {3«»

Vers el 1876 s'ooservtn canvis importants en l'estil de Morris En
e!r jnjunt dels estampats, especialment en els destinats a papers pintats
i indianes, es pot descobrir una formalització molt més rígida tant en la
bast estructural com en el tractament del motiu. De la mateixa forma, e)
segon pla orgànic es çjeometrltza segons les figures més simples cercarti
sempre la disposició simètrica, i l'ordre constructiu esdevé molt mes
visible En termes generals, es pot afirmar que la característica dominant
és l'augment de la convenció- naHtzacfó del dibuix i la qeometntzaai d€
tot ) estampat de manera que flors i fons vegetats deixen ot ser
íotmiíicables, convertint-se en una trama que dibuixa la xarxa modular oe
1 estructura EIS models mes representatius d aquest nou plantejament son
lògicament els dissenys per teixits, Jacquards i catifes mecàniques, cerò
aquest també es descobreix en els estampats Entre els primers, son
particularment i! lustratius els models qy* integren ocells, com Biro
n 6^6), Peacocr S, Dragon (I878K Bird & Vine (1879V i Dove & Pose
U879> però tarnt* es troben exemples importants entre els models
totalement vegetals Crown imperial Honeycomb. Tulio & Rose, ins
Bluebell. tots del ¡876. Swivel i Vine & Pomegranate oel 1877. Flower
Garden i Acantnus del 1879, i el fardos domas de seda St Janes dissenyat
el 1881 per redecorr les sales dc-l St James Palace Entre els papers
pintats, el primer moot l on s obf erva aquesta tendencia a la convenciona-
htzacio oei motiu es el ja anomenat wreath de 1876, la formalització
anirà en augment en models Cím Sunflower ( 1879) i Acorn ( 1879) en eis
quals, tal com afirma f loud "with rigidly symmetrical 'turn-over' patterns
of a type tnat was very rare am*.ng the earlier designs"Í589) Entre les
indianes, s observa el mateix can/i d'estil pero aquí sembla motivat per un
nou tipus d influencia El 1876 es l any en que Moms comença els
experiments amb els tints a Leek i, per aquella època, Thomas Wardle es
dedicava sobretot ais productes u 'xits amb seda i als estampats de cotó
Per organitzar una producció pròpia, wardlt importava molts estampats de
la índia qut, sens dubte, mostra freqjentment a Morris ai llarg oe les
investigacions comunes En la convetctonalització de les Indianes que
Morris dissenyà en aquesta època per a que fossin estampades per wardie
s observa la influencia de tots aqjests models de la índiaí3903 AIXÒ es pot
veure perfectament en models com Indian Diaper (1875),



§55

üttli Chlntf (amWés de l876) I Pümeyanate ( 1877), en tls quals
) estructura de fons s'assimila considerablement als arabesc, Its flors es
redueixen oe tamanv i s integren al segon pla, i apart ix la utilització oe ia
línia en el perfilat del colertw "

Per explicar «west canvi artístic s'han barrejat diversos motius.
El primer, avançat ja per Floud i en certa mida per vaiiance C3f2\ adduèu
com una de les causes mes significatives el fet qye sigui precisament en
aquesta època quan Homs comença a treballar en diversos medis
simultàniament dels quals es particularment slqnlf Icatlu rinlcl de la
producció de teixits Segons aquesta hipòtesi, de la mateixa manera que en
les primeres indianes existeixen similituds amo restii dels papers pintats
i de les rajoles(3W), en els estampats dissenyats a partir de 1876 hi na
una certa transposició del caràcter de les tècnioyes del tèxtil 1 el
caràcter oels dibujos llavorats(394) Mes important que el problema
merament tècnic, però, resulten mes influents les recerques sobre teixits
histories F loud, en el primer estuc« sobre e»s estampats ße Morris, demos.
tra similituds estructurals t estilístiques importants entre els dissenys
de torris en aquesta època i els exemples de què alesnores disposava e'.
Soutn Kensington Museum pertanyents la majoria al periooe mes taraa qei
Gone i primer Renaixement1395) £s generalment conegut l'us intens qye
Morns va fer de les col lección« de' museu t la guariti tat de temps què
incerti estudiant a les se*es sales L any 1882, el pro&i Morris afirmava
que pernaos ¡ nave used tne museum as mucn as any mar» living l3901

Pevsner, per e*e*^p1e, en considerar la influencia real oe horns co^ 3
dlsser.vadc- a la seva èpora, afirma que el seu gran encert consistei* en
naver estat turne dissenyador de i època que navia utilitzat a fons ei
museu convertint in un mètode q> disseny I objectiu perseguit per Henry
Cole en fundar-loI<J97> investigacions posteriors a les recerques de f loud i
Pevsner han revisat les dates» dels teixits mes admirats de Morris
demostrant lexistencia <f algunes confusions històriques importants en la
catalogació i sovint nan resultat ser imitacions de teixits antics fetes
durant el segle xix(398) Tanmateix, l'autenticitat històrica dels models
estudiats per Morris no té més importància que la purament arqueològica a
Inora de caracteritzar el sai estil de disseny perd no aporta cap
informació nova sofrrí el seu medievalisme Quan Homs els utilitzà per
inspirar-s'ni, els creia exemples medievals autèntics i, per tant, odres
representatives del millor art Cal tenir en compte que Junt a aquests
exempíes de l'art medieval, Morris també feu un estudi molt aprofow:
dels teixits provintnts d orient, especialment o* les catifes turques i
perses, fins i tot comprant-ne alguns exemplars OWí Si tot amo significa
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cosa és precisament la preferència fa Morris m aquells períodes
de la història de rari out més excel nen m cada tradició artistica, però
sooretot. com plantejava el que es podría qual tricar de mètode Historic at
disseny

Com i mètode <Jt disseny, l'històric ts w sisttma de creado qué
s inspira en els millers ciempiés Histories öt vari t de les diverses
tradicions de les arts decoratives Consisteix en estudiar profundament
les opres antigues intentant esormar les seves característiques
estilístiques però sooretot com aquestes estan intlmamem connectades
amo els procediments tècnics de faoricació Però aquest estudi no tenia
perquè condicionar les noves oores, el seu propòsit principal era el dt
comprendre tots els secrets oe l'of ici El propi Morris l'eMplica
perfectament en formular-lo com a consell als estudiants de dissen/

"Don't coo^ any style at all. but maàe your own Study any or all uf
the styles that have real growth in them, and as for trie otfiers,
don i do more than gue a passing giarde at them for they cari du >o
no (40Cl"

Formulat a aquesta manera, la utilització dels exemples histories
com a font d inspiració no te res o estrany ni tampoc suposa cao innovació
respecte de la tradició oe> disseny victorià Apans de dissenyar el seu
famós joc de té, Henry Colf es ding» al British Museum per estudiar e!í
manees deis eiempies orees (40!) Posteriorment, tant ell com els seus
coi defensaren a les pagines del JOURNAL V DCSiGN la
conveniencia destudiar els millors exemples de le* arts decoratives per
descobrir els principis de 1 art i les regles del gust que regien la practica
artistica en cada of ict

"we want a series of good examples of damas* work of past time*
to ße used, not for imitation, put for the suggestion in the style o»
treatment'(402)

Per als reformadors, el mètode historic de disseny suposa ei
procediment contrari a la utilització de la historia que caracteritzaria
iTitstortclsme o qualsevol proposta revivalIsta L'estudi dels models
històrics serveix per comprendre el secret dun art i» així, poder crear
formes adequades a les necessitats tfuna nova època, no per adaptar i«s
formes antigues als procediments tècnics actuals, tal i com seria la
pràctica hapltyal dels revivals(4M), Tant la visió de Morris com el seu
estil oe dissenv resulten estar molt mes pròxims de la postura de Cole i
els altres Reformadors que no pas de l'opció revivalista típica oe la
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tradició de! Neogótíc proposant, així, una via de desenvolupament
alternatiu conerent amb i evolucionat eclecticisme del Rema Ama Dins
l evolució general de Moms, m hi ha diferències substancials respecte oe
1 aplicació practica posterior en els estudis sobre teixits histories out
vers el 1876 Morris realitza al South Kensington Museum, 1 les recerques
empreses per la mateixa època soDre els »mts, o les Que havia dut d terme
en la dècada dels 60 soDre els esquemes medievals en la decoració
d* esglésies (404), o les que anteriorment havia fet amo manuscrits
medievals a la Bodleian Library d Oxford Per tot això. les similituds
existents entre els dissenys elaborats per Morris a partir de 1876 1 els
eicempies suposadament histories continguts al museu no impliquen per
part de Morris un propòsit revival ista o un intent d'adequar els seus
dissenys a una tradició histonclsta determinada <405), ni tampoc, com

ia Pevsner, que renuncies at seu props estil o al gust de dissenyar
noves formes decoratives pel mer gyst "d inventar" t406) Tai i com navia
estat definit pets Reformadors de mitjans d* segle, i estudi df la historia
de les arts decoratives era un mètode de disseny molt aconsellable com a
camí per controlar les possibilitats Que oferien els nous mitjans
tècnics i, així. oootr continuar ia tradició des de la perspectiva pròpia o*r
ia nova època Ei mate»* plantejament s'observa perfectament afioms. i er
el seu cas concret, r,o més Que l'experimentació professional
les tècniques ' els materials dona determinada art utilitzant la Historia
com a pretext, com a font d inspiració i com a guia per establir els entens
de qualitat D'amie?» mantra, ei mètode historic de disseny no suposa
altre cosa Que l'adaptació a la metodologia del disseny dtl plantejament
artístic &re-rafae!tsta descrit en relació als productes de MMF&Co

Ei tercer període estilístic de Morns s inicia vers el 1883 quan els
tallers de la firma ja s'han instai lat a Merton Aöoey i Morris comença a
disminuir la seva dedicació al disseny a causa de la militància política El
canvi ara no és tan radical com l'anterior i en molts aspectes, Morris conii
nua treöaliant en base a un esquema molt formalista altament geometrit-
zat L únic canvi stgmf icatiu és la substitució dels eixos verticals per unes
diagonals, sovint ondulades com una columna salomònica due, a modus de
cinta o de tija, articula el procediment repetitiu del dibuix (407) Particular.
ment visible en els estampats per indianes i papers pintats on la diagona*
només te una direcció, també s observa en alguns dissenys per altres
teixits st bé aquí ta diagonal s'ondula molt regularment t a base de
distribuir simètricament els motius composa una xarxa d ovals
1884, Brocatel i isaonan ambdós del 1888; Segons Fi ou a, la causa d aqutsf
canvi es troba w els estudis sobre teixits histories que Morris encara du z
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terme a! pere ara er» qualitat c assessor La unica font plausible per
aqutsta nova estructurà és un vel ¡ut italià <jti segle xv que ti mimi va
adquiriré! 1883 M**

In eis estampats, aquesta rovi estructura ts demostra particu-
larment fructiftra Uwfytarrt diagonal, sf bé és indubtablement més rigida
que restructura organica utilitzat en t is primers models, rtsuita menys
rígida que la xarxa roméente propia del ptriode anterior per la qua! cosa
l'efecte global oe l'estampat és molt fies ne i «»rupìe $* .r*o;t$ « is
anteriors dissenys. D'altres factors coni luetice* en Ja riquesa plàstica
d aquests estampats Les flors i els altres motius decoratius, sempre
tractats pidimensionaiment \ enriquits amo la utilització duna ooDle i mia
de d'tojiv, continuen estant fortament convençlocalitzades però molt meny*
que er, els anteriors D aìtra banda, Moms torna a el

pia del fons, ur. enreucat Mniai de DfifHjues, »ulles i flors, tractat
amc* una línia Bianca sowe un fons fosc uniforme aconseguit amt i?
otscarga a'mai una causa im r̂tant w i aptricio d aquest tercer
estil es ei trasllat i Merton Abbey i la instai lacio d'un taller d i
ce tintat propis en e's quals es pot dur perfectament a ten»,¿ e! procés oe
descarga de í indiÍ409j Son particularment represtritatiys o aquest estil
el? models £veniode Wey t rennet. registrades ei 1863. wane1».
£fj¿ i Wild Tul ID del 1884, i Metiway del 1885, efitrt els papers pc»tser el
més representat iy es el Nuf*i¿n dt 1889 TamM en època
la utilització de la diagonal influenciara profundament Dear it, QUI tn
molts del« seus disseny« utilitzarà ei motiu at i a cinta o de la tija

fins i tot en vertical<41§l En :or«junt, si ! estil del sego«' &r »ode
es caracteritza per la forta formalització dels stus dissenys i per ;a
convencionaMtzacio eri el tractament deis ei tercer pot
identif icar-se per una estilització formai dels motius a mig camí er tre 'i
representació naturalista i la convenaonaiitzada D'altra Panda, si fri e!
període anterior e) proßlema tècnic dei teimr navia influït tar»
profundament noms, en els anys SO aconseguia separar totalment els oc-s
medis i utilitzar un esquema totalment diferent pel tèxtil i ptr
J'estampadó

El quart període estilístic de noms que Floud estapiein ('n).
ayupa els models (te papers dissenyats entre Ifc90 i 1896, data <ie ¡a mort
(̂  r-krris Però en aquesta època, la majoria dels dissenys nous rrodutts
per la firma Ja no son otra A Morris sfné (fels seus deixebles més pro*ims
noms es limitarà a disenyar alfuns models més de papers pintats, ei
darrer «is i potser el mes conegut es el ( 1896 < ou*
posteriorment Dearie adaptaria per estampar-lo S3tre cotó Dei *
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Morris s'ocupa de problemes de disseny gràfic 1 de produce t ó editorial a la
»(etrusco« Press. In qualsevol cas els pocs models dissenyats per MWTIS er,
aquesta època constitueixen una síntesi estilística de iots els períodes
anteriors, incorporant detalls molt naturalistes similars ais (tels seus
primers estampats ¡mi a li utilització dels eixos verticals de simetria
Que caracteritzen les fases posteriors

Malfai I existencia de les fases anteriorment referides en la oora
de Morris com a dissenyfdor d'estampats 1 de materials llavorats, ro&ra de
Morris manté una unitat d'estil que permet Identificar-la perfectament a
partir de la seva sola coherència interna La unitat d estil s estableix
precisament pel fet d'haver treballat sempre en l'àmbit de I ornament
vegetal, oscii lant entre els límits de convencionalitat i natura1'"ne en el
tractament del dibuix segons permetia cada medi per no perdre -jell
carácter originan que dona coherencia estilística a ut: la seva obra Er,
relació a) context general dei disseny en el segon període victorià, t's
estampats de Morris sorgeixen sempre contrastant amo la tendència
general de l'època sense acabar de constituir una alternativa o&osta

AIXÍ per exemple tal i com es destacava anteriorment quan Man s
comença a dissenyar estampats per u la proaucao continuada en la dècada
dels seixanta, l estil me? difo« en ei disseny a estampats seguia le?
directrius de Pugm tant pel que fa als colors com al tractament formal
dels rrtotiub els colors havien deixat de ser tan brillants i contrastats corri
en els anys 50 optant per les games fosques i greus sense deuar ae ser
tons saturats, o pels equilibris de colors subtilment matisats A nivel!
formal, l'arabesc i la xarxa ogival regular havien substituït les garlanes de
flors, les esceries bucòliques tan rea'isticament tractades, o els greus
fans arquitectònics que omplien les cases ae la primera gener acio de
Victorians Els nous estampats eren bidimensionals i estaven construïts a
partir de la Interrelació de motius convencional itzats quasibé heráldlca-
ment Sense acabar d adoptar les formes abstractes, els estampats
d aquesta època no eren sinó la interrelació de formes i colors molt
formalitzats que suggerien les formes naturals construint un decorat
completament pla. D'aqui que el naturalisme dels primers estampats de
Morris i ei caràcter orgànic del tractament estructural, però encara molt
mes l'establiment de dos o mes pians de relleu, suposes un constrast amo
el que estaven fent d'altres dissenyadors importants a l'època, com ei
mateix Jones, Dresser, Lewis F Day, 1 també els inscrits er. la tradició
neogotica com Eastlake o Bruce Talbert Ta«¥nate«x, ei fet de repinare ia
tradició (te l'ornament vegetal aix1 com el de promoure un tractament mes
naturalista que el normal no implica necessàriament considerar robra oe
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Morrts com un retorn a l'estil t tl gust dels anys 50 com af irma Floud» o
suggereix Paul Thompson Mlt> Tampoc w pot trucar-se a partir d'un

ideologic o professional emre Moms i tls seguidors d Henry
Colt que seria la conseqüència lògica de la fcatalla dt is estils neretada
tfhistoricismes anteriors

Tal t com sha anat posant de manifest al llarg de l'explicació, les
similituds entre 1 ora de noms i els consells donats pels Reformadors
sw constants fins al punt que existeix un paral lelisme clar entre els
diversos temes que aquests tracten i els articles que Morris afronta com a
dissenyador(413) No només sorprèn el fet que les pàgines del JOURNAL
comentin totes i cada una de les tradicions decoratives qut Morris
practica, les coincidències es (»nen fins i tot en les consideracions de
öftall també er« el JOUW4AL es pot llegir un tractat sobre la tècnica de
of searga de i infli o yn comentari soore els avantatges artístics \ plàstics
dei saize com a motiu ornamentai öasic en la resolució d estampats W4i

Anboot aspectes son factors fonamentals en l'estil de disseny de Morn* i
er. els orocediments d'elaporadó emprats a la firma El prop! Morris, er,
escrits » entrevistes paiesra d una manera més o men^s directa ei seu
respecte per i oora dels Reformadors, admic roanifestant-se d acord amo
ei* principis teories relatius a le* regies i ais mètodes de disseny i
öedara haver seguit les seves indicacions(415< Per tot això, resulta
reïattvament difícil acceptar ei naturalisme de Morris com una i expressió
d un enfrontament a i estil oe dissecw propyonat pe's representants mes
iirectes ö aauest moviment

No es pot establir, dwncs, la posició ̂  horns en la tradició del
disseny victorià sense tenir en compte tots els factors qye tingueren una
incidencia rea1 eri eis medis artístics de 1 època, com ta teoria de
1 omr- er, je fiystin 0 aquesta manera cal considerar el naturalisme de
Morris en f unció de la polèmica que, sotore el disseny 1 l'ensenyament del
disseny, mantingueen Rus»in i els Reformadors a finals dels anys 50|416)

recordant que uri dels temes centrals en la polèmica fou la dicotomia
naturalisme-convenaonalitzaao en el tractament de l'ornament En aquest
context específic, la postura artística de Morris resulta ser totalment
ec dec tica ja que, per una Darda, accepta dels Reformadors tots els
principis relatius als aspectes funcionals i a la composició estructural de
l'ornament i els "patterns", mentre que, per l altra, Morris segueïM les
indicacions de Rusfctn respecte a tot alio referent a la temàtica ornamental
i a i estil artístic D aquesta manera, la veritable font del naturalisme
estilístic de Morris, awi com tamöe dels criteris estètics que el
ju*t»fiquen, son les idees soöre i ornament de Rusfrin, especialment ses
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apareixen expòsites en els llibres qut millor coneixia Morris,
i jw QfArcMtectwe i m Stmts of Venice Mm

AIXÍ doncs, la influencia m Rusfcin sotre el noms dissenyador és
de dos tipus En primer lloc, existeix una profuwsa influencia oe caràcter
tec ric, relativament óbvta i sabuda de tothom, similar a la que s'observa en
ei transfers de les primeres conferencies de Morris En relació als
aspectes tècnics <ki disseny aquesta apareix perfectament delimitada pel
fet que Homs utilitzi els conceptes de Buskin en les seves explicacions
sobre l'art de dissenyar ornaments l estampats, 1 també en la descripció
històrica de cada una de les arts que ell practica Des d'aquesta perspecti-
va, l oora de to m aporta a noms ies bases conceptuals necessàries per
explicar tècnicament la stva practica com artista En segon lloc, I anàlisi
comparada dels escrits de RusMn i els models d'estampats dissenyats &er
Morris posen Oe manifest un tipus de coincidències Que fan perfectament
p'ausiD'e ì existència duria iiitìuencta at caràcter purament pràctic En
aquest sentit, pos?'Pifment l'ornament vegetal era la formula artistica
més adequada a la personalitat creativa de Morris però també és ventat
que sempre fou ei tipus O ornament mes lloat per fiusà.r« A 73V Sederi
Limps ( 1 849) Cusían considerava ! ornament veoetai com una de les
formes artísticament superiors únicament superaoa per la mateixa figura
humana I418\ a Tfc Stones of Venice ( '853) l'analisi de l'ornament el
portava a resseguT i evolució nistórica de tots aquells motius basics Qur
Horns nauria d utilitzar repetidament en els seus dissenys, especialment
les fulles d acant i e! pàmpol (4W En la seva exposició, Ruskin mostra com,
degut a la convenctonalització dels seus cracters estructurals, la fulla
d acant és més fàcil de doblegar mentre que el pàmpol, compost únicament
de tres fulles, serveix mes per a ramificar En els seus estampats, Morris
utilitza racant a base de grans fulles, plegades i obertes, que estructuren
una xarxa circular er, el primer pla, mentre que la ramificació (tel pàmpol
e) fa servir per estructurar el segon pla Aquesta utilització de lacant
apareix en innumerables estampats i Jacquards de Morris, entre els quals
destaquen els que porten per títol ei mateix nom de la fulla pero tambe
queda perfectament de manifest en d'altres models corresponents a totes
les seves etapes est i lítiques Tullo. Anemone African Marigold.
Honeysuckle o Sunflower en els anys 70, lea. Avon o Cnerwtll. Oak o el
öomas St James en els anys 80

Una segona coincidencia destacable fa referenda a la temática
ornamental Tan Ruskir, com Morns posen especial èmfasi en utilitzar
flors i plantes conegudes com a motius ornamentals Per a RUSK m. íes
coses més comuns, aquelles que existeixen amb certa freqüència a la
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naturalesa, sen Its més belles Ja que aquesta freqüència constitueix una
garantía de la seva bellesa intrinseca <4IM in cwwtrttr-no en un consell
pràctic dt disseny, Morris es mott mes taxatiu w t'af irmacio i recomana
utilitzar sempre aquell tip« de f l©rs "tnat even we codcneys lenow adout

"Those ornamental forms which art at once most familiar ana most
delightful to us, as well from association as from beauty, are the
best f or our purpose"'420

Entre les formes més conegudes, Morris inclou, lògicament, les
tradicionalment mes utilitzades en la hi»iuf»a de l'art ornamentai

in la vessant teorica, de tots els conceptes de Rusk m utilitzats per
Homs per explicar el seu naturalisme estilístic, el mes important es la
qualitat significativa de tot tractament ornamental ("meaning") Morris
oef inetK aquest principi estètic com unj de les Qualitats morals centrals
per a Que un estampat esdevingui una obra artística Per a Rusfrin, la
capacnat significativa de i ornament i de tota opra d'art es el requisit
estètic que li permet explicar el contingut espiritual de tot art i especial-
ment de i esti' gòtic(4221 Pero tai i com Rusun i Morns defineixen el
concepte aquest es diferencia perfectament ae les connotacions literàries
característiques de i ornament victorià El «en; 11 artístic de I ornament no
esta en la capacitat descriptiva de la naturalesa o la realitat si bé per
amcoos autors significa essencialment "seguir fidelment la natura*<423S

Russin matisa la seva idea de significació artística denominant-i a
genèricament "love of facts, aquella característica de l art gòtic que
permet a l'artista representar els caràcters de la naturalesa sense haver
df preocupar-se de ouscar la perfecció tècnica o la Peiiesa ideal d aquesta
manera esdevé una regia apso'uta de! disseny ornamental

"all noble design deal with facts to a certain extent, for there is no
food for it Put m nature"I424i

Morns, es ja totalment explicit formulant-la com una regla de
disseny necessaria des del punt de vista pràctic.

Furthermore you must not only mean something in your patterns,
Put must also Pe able to make the others understand that meaning
( ) Now the only way In our craft of design for compel) ing
to understand you is to follow hard on Nature"<425>

Així dores, per a Morris com a dissenyador i artista, i opció
naturalista era molt mes coherent amo la seva admiració per l owa a»-
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Ruskin f els seus gustos estètics 9» l'acusada formalització procedent
oe i s Reformadors i d altres neogotics com Puçm in realitat li capacitat
decorativa d'un estampat depenia directament de la seva capacitat oe
significar, encara que es tracti d una significació diferent a les que
s'expitquen en paraules c<211. Des ffaquesta perspectiva, el naturalisme de
Morris apareix ben clarament com ) aplicació pràctica del principi rusk mia
segons ti qual ti millor art ts aquell que s inspira directament tn la
naturalesa

Tanmattix, tal f com Rusk In l'eòlica tn tls stus primers 1 Horts,
aoutst naturalisme no implica cap contradicció insuperable amb el
convencionalisme out sovint requereix tl tractament de moltts formes per
a qyt siguin artístiques o ptr acomplir una funció decorativa En diversos
passatges dels seus escrits, però especialment a Tte 5/íWfs uf Venice,
Rusfc in nega el caràcter merament mimetic del seu principi i aleshores la
imitació de la naturalesa significa representa- cío duna impressió, oe
i acte perceptiu de la imaginació o oe la visió espiritual que sap veure una
presència trascenderà er. la natura (427), d'altres veoades, inspirar-se
directament en Ja natura és un carni per a que l artista eipressi la seva
espomanietat lliure oe convencions rustiques pre-estaoiertes l4201, pero
el que resultara mes suggerent per ai horns artista es la iota que veu en
la representació de la natura un factor que s'afeqelx a la matèria abstracta
Dásica, 'ormes i colors, amo que treDaiia i'art plástic En aquest aspecte
concret, Russin fou mes que explícit

arrangements of colour and lines is an art analogous to the
composition of music, and entirely independent of tne
representation of facts Good colouring dots not necessarily convey
tr»e »mage of anything Dut itself it consists in certain proportions
and arrangtmtnts of rays of lights, but not in likeness to anytning
Now, the noblest art is an exact unison of the abstract value with
the imitative power of forms and colours" (429)

Així doncs, ei naturalisme que Russin propugna es, tant oes d un
punt dt vista estètic com pràctic, totalment dfftrtnt dtì realísmt o del
f igurativismt ptrqut no defensa la representació mimètica de la realitat
txttnor, &ttb finalitats descriptives» sinó mtramtnt suggestiva dun
referent genèric Aquest es el principi que Moms recull ira com una oe les
regles estètiques bàsiques per al disseny de "patterns"

"The absolute necessities of the art are beauty of colour and
restfulness of form. Its colour may brought about by the simplest
combinations, tts form may be merely that of abstract l tries or
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spaces, and need not of r,ecessuy nave any distinct meaning or ten
any history wtssfWt in words On the other hand» it is «tetssry
to the purity ef the art that Its form and colour, when this frear any
rtlttion to the facts of nature (as for the mort part they do),
should oe suggestive of such parts» and not descriptive of them"

D'aquesta mantra, er» l'oora de Morris, convencionalisme 1
naturai'sme constitueiMen tos tipus de tractament del motiu ornamenta)
Que poden perfectament conviure en un mateix estampat A nivell purament
formal, un ornament naturalista seria el que permet identificar la flor o la
planta representada destacada clarament sotre el fons, mentre que la opció
convençionaHtzada no permetria reconèixer el motiu representat, sinó Que
només en suggereix el gènere, llavors, la forma serveix merament com
element d integraci? o d interrelació amt> t is altres components de l estam
pat Per a Morris amodós mètodes -o "camins" per emprar la terminologia
rusKimana(431L es complementen i es necessiten recíprocament, de fet,
s integren, en primer Hoc, en funció dels reouisits formals ou«» matciutri els
materials i les tecnioues d'elaooracio, i. en segon Hoc, per les necess'tats
constructives del propi estampat

' this is done bv means of treatment ^htch is called, as one n.dy
say technically, the conventionalizing of nature That is to sa>,
ordtr m»ent5 certain Deauttful and natural fonris. *nteh, appeal iny
to a reasonaoie and imaginative person, will remind mm not on!v
for the part of nature which,, to his mtnd at least, the* represent.
Dut a'so of much that lies Deyond the part"(432'

Possiolement siguí en el principi de l'ordre, la Qualitat 1 1 eina
estructural Basica en el disseny d estampats, on el naturalisme de horns
segueix mes fidelment les idees de Rusk m. Er- aquest sentit, cal diferen-
ciar en els estampats de Morris dos nivells on es manifesta el naturalisme
del seu estil EI primer correspon exclussivament al tractament individual
oeis diversos mot»us ornamentals, el seqon es refereix a la disposició dels
elements est·'uctvrals de l'estampat i la manera com aquests es desenvolu-
pen soore la superfície Si la paraula naturalisme s'aplica millor al primer
nivell, la que descriu perfectament el caràcter del segon és "organicisme
Com ja s ha vist, en el tractament formal del motiu individual, els seus
estampats mai no tenen un grau de realisme comparadle al característic de
l'estil de 1850 ja que flors, fulles 1 plantes son masses planes de color
dipuiMades amo una Unia perfectament delimitada Per auo, àdhuc er> els
períodes mes f igurativistes de Morris» apareix un cert grau o* convencio-
nalitztcio en e! tractament dels detalls En canvi, ei caràcter organir del?
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elements estructurals és un dels factors més característic tít l'estil de
norr 15 i és el out oef ineix el prtmer pla del fons, o tam&é e) segon pia
ornamental L orgànic t sme estructural motiva que i efecte global oe tots
els estampats de «orris sipi sempre tan naturalista malgrat la conven-
clona n trac 16 evident de motius i detalls. Això és e! que ü permetrà variar
els caràcters estructurals del seu estil segons les Decessi tat s de cada
tècnica i, sense canviar la temàtica ornamental, adoptar la maxima
convencionalitzaoo possmle en el disseny de catifes mecàniques sense
infringir cap de les regles que ell mateix estableix en relació al desenvo-
lupament estructural o w estampat

"Rational growth is necessary to all patterns, or at least the r-int
of suen growth, and in recurring patterns, at least the nodes! are
those where one thing grows visibly and necessarily from another*
C453>

Tal i com Morns definti* el principi regulador at ia construcció
d estampat«, no existe»xen diferencies conceptuals importants entre ei seu
plantejament i el dels Reformadors<434j En aquest sentit, Morris és tan
ta*<itiu com ells "without order your work cannot even exist ( ) without
order neither the Deauty nor tne imagination could De visiDle*Í4K) pero en
pensar I ordre estructural deis 'patterns* com la representació visual del
creixement orgànic, Morris reprèn l'anàlisi de l'ornament gòtic desenvo-
lupat per Rusk m a Tfíe Nètur* of Mhic í 18531(436) Ja des de Tne Seten
¿jng>5 of trcMfcture (1849) fius»< in havia destacat la importància o«- l*s
línies eítructurals oe la naturalesa com a f ornes bàsiques de la inspiració
artística mostrant el caràcter iconic de moltes formes geomètriques
utilitzades en i ornament La intensitat artística del GOtic rau precisament
en la utilització expressiva d'aquestes línies en la resolució dels
proplemes estructurals D'aquesta manera, Rusicm mostrava rexistencía de
ritmes estructurals en qualsevol tipus de model ornamental, però, a mes,
descooreix la importància expressiva i expressionista dels ritmes orgànics
per oposició als geometries o mecànics(457Í Aquest es precisament el
model de creixement que Morris adopta en el planteja- ment estructural
dels seus estampits, t, a la vegada, el que estlllstl* cament, H permet
convertir la convencionalització necessària del motiu en un sistema
d estilització formal molt mes adequada per a l'obtenció del caràcter
orgànic deis estampats(438Í

vist en ei seu conjunt, sèmola prou evident que la veritable font
inspiradora <te \ estil de Morris en el disseny d'estampats son els escrits de
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RUSK l n No hi ha dubte que existeixen divergències fonamen- tais entre
ambdós autors perd aquestes venen motivades sobretot per la diferència de
perspectiva des de ta qual aborden e) proflema de its arts decoratives,
critica i teorica la de ftokm, professional i practica la de Morris Aw, per
exemple, encara que Ruskfn desvalorltzl totalment l'art oriental def »ntnt-
lo com la manifestació d'un poble cruel t salvatge, noms no dubta en
estudiar-lo profundament considerant-lo una tradició artística dins les
arts decoratives que històricament na produït algunes de les millors owes
en catifes o indianes(4St>. Malgrat tot, des del punt de vista de les f jnts
del naturalisme de Morris resulten molt mes significants les coinr idències
existents entre les idees de ftus*m 1 1 obra de Morris, encara que sovint
puguin semoiar mers detalls

En aquest ser.tn, resulta molt més plausible considerar robra de
Morns dts del punt de vista estilístic com l'aplicació pràctica de les idees
estètiques dt Rus* m que no pas la recuperació artística dels est'ls del
passat, com pressuposen les tesis medievalistes, c. menys encara el retorn
a les formes decoratives característiques dels anys 50 encara que
millorades estèticament En alguns casos particulars, el medievalisme
estilístic de horns constitueix una conseqüència lògica dels sistemes
tecncs adoptat? en la resolució del projecte, però en cap ca« responen a
una actitud revi.-alista més er.lll de la vindicació oe tota una tradició
mstonca propia de íes d,.:rsc3 arts decoratives a que la firma *»s dedica
£n canvi si es te en compte la í/olemica soore el disseny i la natura oe
i omament que protagonitzaren Rusfcm i els Reformadors pocs anys *ar»s
que Morns comencés a dissenyar estampats, l'actitud de Morns com a
professional queda perfectament situada Així, si des del punt de vista
teorie i professional horns es mante ai marge de la polemica a inora oe
la ventat adopta de cada postura el que li es mes convenient per al seu
treball respecte dels criteris de funcionalitat, de la metodologia, de la
concepció del projecte i àdhuc en determinar 1 organització productiva de
la firma, Moms segueix Coie i els Reformadors, a nivell artístic i en tot
alio referent als problemes destil, Morris es decanta clarament per la
opció de Rusktn, fruit d'un acord estètic general sobre la història de l'art i
els estils històrics AIXÍ, de la mateixa manera que respecte del món
tècnic Morris es decideix pr una tècnica o per una altre sempre no f a a
partir d'una anàlisi de totes les C.sponibles a la seva època, el seu est'l
també s'explica molt més er. relació a les Idees dominants a l'època i a les
tendències contemporànies que no pas respecte de possibles models
histor^s i remots en el temps

En aquest sentit, i tenint en compte la progressiva acceptació de!



sistema de producció industrial (te la firma, resulta molt més plausible,
tal t com destaca «*', veure en ti naturalisme estilístic de
horns una alternativa estètica amb voluntat innovadora confrontaos it
geometnsme característic dels anys 60 Per altra part, la tendencn
naturalista r.o fou seguida únicament per Moms, d'altres dtssenyaders
importants a la seva època r adoptaren, en gran part degut a l'influència
dels seus primtrs papers Ortsstr, possiblement el dissenyador més
original i innovador de repoca, havia estat durant molt temps prof essor oe
botànica i aplicà molts (tels seus coneixements científics en el disseny
d estampats superficials, seguint les indicacions de Redo/ave i Jones ame,
qui navi a estat treballant a la seva joventut Bruce Ta (Der t. un antic
representant de la tradició neogotica en disseny, i tambe Lewis F Day,
començaren a dissenyar models naturalistes si be estilísticament
y 'erents dels de horró i molt mes acords amb lart japonès que
començava a difondre s en els medis artístics anglesos Finalment
i aparició d? Godwin \ el seu estil "anglo-japanese"(44IÍ per aquesta època
havien dt sentar íes bases per l'evolució del disseny en els anys 90
establint ei que esdevindria la línia de desenvolupament de l'avantguarda
anglesa AIXÍ , per la confluència de tots aquests factors, restii de disseny
que navia de caracteritzar els anys 70 i culminar en el disseny dels 80 v:
tenir uri marcat accent naturalista, si bé el japonesisme per una banda i la
consolidació de i Esteticisme per l altra nav»en de remterpretar
estèticament ei naturalisme a partir d una estilització formalista

L actitud artística de noms respecte de les noves tendències i les
noves modes *mpulsades per l'esteticisme és relativament diferent a la
que manifesta respecte dels estils heretats dels anys 50 Duna banda,
coincidint amo les primeres manifestacions oe recuperació dei naturaiisme
i amb l inici de la producció de teixits a la firma alia pel 1876, Morris
esdevé molt més formalista en el plantejament dels seus dissenys En
aquest sentit, sembla com, per influencia dels teixits histories, homs
adoptes els sistemes formals i neraldics de la convençlonalitzacio
estilística practicada pels Reformadors durant els anys 60 En qualsevol
cas, el formalisme de !a segona etapa estilística de Morris no pot
considerar-se únicament com una postura conservadora respecte del
corrent dominant a 1 època, així com tampoc no no era el naturalisme de la
seves primera i la tercera etapes sobre tot quan Tunic marc de referència
és el realisme sentimentalista del primer període victorià(442), Però tant
en escrits com en els seus dissenys, Morris manifesta repetidament la
seva oposició a la tendència japonesista tant a l'art del japo autèntic -qye
el considera qualitativament inferior al de la Xina i molt menys decorariy



que ti dels dels prèxl« Orient(443)- com dt It interprets 16 anglesa
(K i estil Tarnoe en aquesta època, i oposició ai Morris al sutil naturalisme
jaoonesista suposa ti manteniment tfuna alternativa «stilistica mec
coherent imo la «va evoìuctd cow artista» sorgit de raprofondimem
<f aquell tstll tan personal qye convertirà Morris en un deis grans clisstc er»
eï disseny d estampats

Per tot amo, malgrat «I refús a seduir its tendencies dels anys 80,
l'estil furris no pot tniiar-se únicament de conservador en relació a robra
dtls seus coetanis Et que més aviat domostra aquesta actitud és el seu
allunyament progressiu de qualsevol manifestació artística que porti
implícita la idea d avantguarda Rebutjant 1 actitud avantguardista en el
disseny d objectes domèstics, la practica de Morris com a professional
esdevé en aquest aspecte concret totalment conrent amb les idets sob^e
\ art i ei disseny que exposarà er» ses conferencies De tota manera, per
determina» la posició deiiomç en la historia del disseny anqíes caí veure
els seus dissenys en relació a les possibles aplicacions a la seva obra com
a decorador de vivendes. Considerant els seus interiors es pot descobrir
millor fins a quin punt cal interpretar lucra de noms com -jna alternativa
artística a )a línia c» dest!wolm>arr»tnt oe (avantguarda o, en canvi,
constitueix un de»? grans representants dt resti! dels anys 70, avançat
respecte del disseny dels anys 50 però retrògrad respecte dels seus
coetanis » de restii de finals de segle lògicament, oarrera ambdues
interpretacions existeix una concepció diferent de la mateixa nistona,
panoràmica i sincrònica 'a primera, l miai \ diacronica la segona En
qualsevol cas, ambdues represen la tmatqe de Morris com a pioner del
disseny contemporant 11 àmbit de la seva influència real en la formació del
disseny industrial com a disciplina

5.4 3. El Mootltirf de la firma la cadira Morris

Des de qualsevol perspectiva, els estampats de Morris i, en general
tots els dissenys de models ornamentals repetitius, son sense cap mena de
dubte Ja part me? important de la seva obra com a dissenyador i artista
Els papers pintats, les indianes i els diversos tipus de teixits, especial-
ment els mecànics, produïts per la firma demostren per si sols ta origina-
litat creativa de Morris Son tots aquells objectes on Morris millor va
poor desenvolupar les seves capacitats creatives, experimentant
materials i tècniques diferents, buscant nous tipus de productes i aplicant
els seus amplis coneixements nistòrics De tota la producció de Morns 4
Co, íes seccions del te>;til -brodats, catifes, teixits, i tapissos-, i la
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d'estampad 6 di papers f indianes són aquelles on Morris f ou des de Don
començament fi director artístic absolut t l'únic dissenyaoor de models,
activitat que mantingué fins Quasi al final de la seva vida Fins i tot en els
anys 90, quan Dearie l'havia reemplaçat de quastbe totes les tasques,
Morris encara va dissenyar alguns models tfestampats per a paper Per tot
atxO, st alguna cosa defineix clarament e) seu est 'n ;t seva ocra com a
creaoor son precisament els estampats i els models decoratius
superf leíais(444) independentment del medi en que fossin ela&orats(445i

D'altra banda, tant per la mateixa natura dels articles com pel
tipus de fabricació que els caracteritza, l'estampació i el tèxtil són les
seccions que mes directament incidiren en la transformació industrial de
la f trma Amb els tallers de Merton Abbey i la botiga <fO*f ord Street, la
imatge empresarial de Morris & Ço és totalment diferent de la del taller
d art aplicat existent a Red üon Square a principis dels anys 60 En els
anys 80, Morris S. Ço era una fabrica darticles oe qualitat per a l'equipa-
ment domèstic dirigida per un dissenyador industrial en el ple sentit de la
paraula. Es tractava d"ur» nou tipus de personatge que. tal i com ì'navia
descnt Moms en una entrevista concedida a la Royal Comission que
investigava ia capacitat competí- tiva oe la indústria anglesa en el mercat
internacional de qualitatl446', reunia dues competències que havien estat
separades durant la primera fase de la industrialització, la pròpia de
l'artista ~wno furnish designs as it were ready made" i la dels dissenya-
dors tècnics, 'having next to nothing to oo with ine drawing but having
wnat you may cali the grinding wortc to do", es a dir la preparació i la
traducció de l'obra artistica per a ser elaborada(447) Des de principis dels
anys 70, Morris dissenyava per a la producció en sèrie i per a la venda a!
oetaii, dingint i supervisant una producció que rarament treballava per
encàrrec, o la contractava a unes empreses exteriors, que en la majoria
dels casos estaven equipades amb la tecnologia més avançada a l'època
Però si teixits i estampats corresponen a la vessant de dissenyador de
1 obra de Morris i estableixen clarament el caràcter industrial oe Morris &
Ço, no es pot oblidar que la firma desenvolupava d'altres activitats
professionals igualment importants.

La firma fou des de la mateixa fundació una empresa específica-
ment dedicada a ia decoració, amb una especial atenció a la decoració
domestica En aquest àmbit concret, Morris & Ço aconseguí tanta reputació
com a traves dels seus productes 1 realitza bastants projectes d'interiors,
tant si es tractava de decorar tota la casa com d habitacions amades
Destaquen, però, tamoe alguns encàrrecs institucionals per edificis civils
a finals dels anys 60, la firma havia decorat ei restaurant del recent
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inaugurat Smith Kensington Museum f dues salts del St. James Palace, a
riñáis Otis 70 Morns redissenyà d'alt res salts dtl mateix palau i va
restaurar eìs frescs dt la Oxf oro union Society que ti 18S7 havien pintat
ei!, Bume Jones i d altres molt joves pintors a Its orares de Rossetti
Durant els primers anys de la firma, s'havien decorat bastantes esglésies,
però a partir del 1865, gràcies a la carrera de webD. la firma va començar
a decorar la majoria de v i vences que l'arquitecte construía Des del 1875,
Moms & Co era l'empresa tue decorava la majoria de cases construïdes
pels arquitectes del Domestic Revival, si be en aquests casos els encàrrecs
no arribaven tant a traves de l'arquitecte com del propi habitant D aquesta
manera, Morris va decorar un dels pisos de la Swan House construida el
1876 per Richard Norman Shaw» i tamöe algunes de les vivenoes de Bedford
Park, urbanització projectada I promoguda pel mateix arquitecte

Des de qualsevol punt de vista es innegable Que Vobra de Morris com
a aecoraaor va tenir a 'a seva època una influencia comparaoie a la aess
stus estampats, la qual cosa planteja a la critica problemes molt simitars
L'èxit comercial aconseouit per Morris es pot apreciar a partir de la
quantitat dotzes realitzades i també per la quantitat d'arquitectes i
disstnyadors que decoraven utilitzant els seus articles (448) Es podien
trobar teixits, estampats i catifes de Moms tant en cases dels barris
residencials de Londres. Bedford Park, Holland Park, Chelsea o Palace
oreen, corrí en íes torres que aquests mateixos clients es construïen o
aconoicionaven al camp AIXÍ, per exempie, un turista del Darr» oe
Kensington afirmava e l 1882 de íes cases de Bedford

"The majority of residents nave used the wallpapers and designs of
Morns whose decorative work has Pecóme so serious that a
Branch of the BJoomsbury establishment will probably become
necessary m the vicinity" (449>

Una qüestió molt diferent dei mer è*tt comercial, pero, és la
incidència de l obra Morris en la definició de la vivenda i restii de
decoració de 1 epoca, i f ins a quin punt el seu eiemple troba seguidors
entre els dissenyadors contemporanis i mes joves Això suposa revisar ei
tipus de vfvenda que es desprèn dels seus projectes en relació als models
habJtatius propis de la seva època des duna doble perspectiva en primer
lioc, considerant fins a quin punt les seves solucions aporten innovacions
significatives respecte dels hàbits anteriors tan des del punt de vista
estilístic com funcional, per la qual cosa s'establfria la posició de Morris
dins I avantguarda artística decimonónica, i. en segon lloc, comprovant si
algunes ot les seves solucions continuen encara vigents en 1 amoit general
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de li vivenda mit ¡a, popular t autònoma, l'evolució de la qual is sempre
parallela i ecclèctica respecte de !a de les avant̂ jardes artístiques Les
comparacions possiDles s estableixen en um tripli direcció en relació als
seus precedents, especialment a robra i its analisti teòriques dels
Reformadors de mitjans de segle, en relació als seus contemporanis, o sta
envers 1 otra de Dresser, Day, Whistler, t especialment Godwin, t
finalment, respecte dels professional successius, principalment tls
representants dt Its Arts S. Crafts, per no sortir de rambit angles In
qualsevol cas, l'obra de noms com a decorador està estretament vinculada
a la oe webb i a la del Domestic Revival Només per l estreta col laborado
amo Webb» Mon'is va participar activament, encara que com a interiorista,
en un dels moviments mes creatius i influents de l'arquitectura del seu
temps<4501

La col laborado professional entre Morris i webb oata de l epoca de
construcció de la Rea House i admic abans quan treballaven plegats com
assistents ai despatx de Street Desires, Webo fou un dels socis fundadors
de la firma i on dels seus col laboradors més estrets En els primers anys
va dirigir la secció de mobiliari i ell mateix dissenyava la majoria oe
models promiits, tamoe ajudava Horns en el disseny de Brodats i dels fori«
ornamentals dels vitral!s Durant molt Oe temp* va dibuixar els ocells Que
acareiAítri en els estampats (com per exemple els de! paper Trelhs. 1864),
i, en iniciar la producció de tapissos, webo participi en uri deis més
importants dissenyant-n«? eis animals (Forest 1807) Abans del 1870
donava le* limes generáis del projecte en les decoracions realitzades p r̂
la f<rma com la del Green Dinning Room, ei 1866 Posteriorment, a mesura
qye anava consolidant- se la seva carrera d arquitecte, wet» es va anar
separant professional- ment de la firma però sense arnßar mai a
interrompre la col laoortcio A partir del 1870, weob esdevingué el millor
client de Morris & Co. pero sense intervenir personalment en el projecte
decoratiu Des de llavors fins tl 1890, quan Dearie succeí Morns com a
director artístic, tots els interiors de vivendes projectats per la firma son
obra de Morris*4611

Tant pel que fa a la col·laboració professional entre Morris I Webb
com al plantejament general de la vivenda d ambdós autors, resulta
particularment ti lustrai iva l'evolució seguida per la secció de mobiliari
Aquesta fou una secció relativament especial en el context oe la firma
creada en la fundació amb la intenció de produir mobles d una elevada
qualitat artística, "mobles de gala" com els navia danomenar Morris
posteriorment, va anar convertint-se progressiva- ment en un taller oe
tapisseria complementaria als altres sectors productius i adossada a la
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botfp. Durant tota (a primera època, la seeefé era un estudi de disseny dt
moDies Que encarregava, a un petit eöentsf a de Bioomstxjry la construcció
de grans mooles «it desprès pintaven el** artistes de la firma En
fundar-la, els diversos socis trtn perfectament conscients del caràcter
artístic out podien tenir els mobles 1 la importància de disposar de models
estilísticament acords arno el tipus de decoració que defensaven En aquest
sentit, consideraven els moöles com a owes d art, o, molt mes coherent
amo la filosofia general de la firma, com a possibles suports d obres dart
d'un valor similar al de la pintura mural. Sota Vexclusslva direcció de
Webb, entre i 8611 1865 la secció fabrica armaris, arques, Bufets,
llibreries i aparadors dissenyats per larquitecte i decorats amo escenes
cavalleresques i medievals d'un marcat caràcter pre-rafaelista
Paral·lelament Webt i Madox Brown s encarregaren de dissenyar alguns
mobles utilitaris recuHint pr una banda t! concepte dt disseny dels
moDies anteriors i Buscant ia qualitat dt l disseny per ell mateix L'estil
artístic i les característiques constructives dels mobles de la primera
època, així com tamw el seu peculiar i genèric medievalisme nan estat
comentats anteriorment en relació a l'estil de rW&Co (*2), tanmateix, va!
la pena destacar aquí el fet que, en el context generai de la tradició
neogotica victoriana, els moöles de MMF&Co constituïren una de le?
propostes de mobiliari menys rtvtvalistes i més adequades a les necessi-
tats decoratives de i època Fou a partir d aquests mobles que la firma
estaoli els criteris oe disseny del qut navia de ser el seu gran encert els
mooei? oe cadires populars comercialitzats a partir de 1865 durant la fase
següent de la firma,

vers el 1865 la secció inicià un canvi d orientació important en ¡a
producció que no es consolidaria totalment fins al 1870 i eri gran part
gràcies a la labor de warington Taylor, el primer que s adona de la
importància dels mobles lleugers i del valor de^s dissenys de Brown En
primer lloc, la firma incorporà un taller propi d'ebeniseria i l'installa ais
locals de Queen Square La nova politica va consistir Bàsicament en
potenciar el tipus de moble comú i utilitari i anar abandonant poc a poc la
producció oe mobles pintats slnO hi havia un encàrrec en ferm Des
d aleshores la secció s anà especialitzant en ei disseny i producció de
cadires i seients de baix preu Vers el 1864 es comercialitza un model de
cadira lleugera i senzilla que Brown havia dissenyat interpretant els
models més popular de cadires l continuant el tipus que ja havia dissen>at
el 1857 Aquest f m* l'origen de les famoses cadires Sussei produïdes per
Morris & Ço i caracteritzades per adoptar seients de boga {^3) El segon
model d aquest tipus, coneguda com la cadira Homs, fou una versió de
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ranter i or t d'un model popular descobert a Sussex per wartnoton Taylor.
L avantatge de it caotra Morns, era la seva capacitat per adaptar-se a
diversos tipus de seients com el silla de ortcos o com el oanc, nomes
acoplant I'espatllera vers el 1870, aquesta cadira estava perfectament
acceptada en la societat anglesa 1 vers el 1830 era, Junt amb els papers i
els estampats de noms, un dels productes més venuts de la firma

Tant la cadira Sussex dissenyada per Brown per a Morris & Co com
la cadira Morris, variant del mateix tipus, constitueixen dos punts o*
referència importants en revolució del disseny industrial en el segle XIX
per moltes i diverses raons La primera rao, t posslPlement la més
significativa Històricament, deriva del fet que es tracta de m ob i es
comercialitzats com a dens de consum, dirigits a la decoració de les
cambres nobles i de urestigi social de la casa, 1, er. canvi, sorgeixen de la
interpretació dun model popular i utilitari sense cap valor artístic
reconegut Nomes per ai*o. ambdues cadires resulten casos excepcionals er»
ef plantejament oe disseny característic del període victorià<454) En
aquella època existia uria separació entre el tipus de mobiliari destinat a
les sales fle la casa i ei oest mat a les habitacions de servei, com cuines o
altres i tocs de treoail En el cas oe les cadires, per exemple, el parament
victoria mes habitual preveia almenys quatre tipus diferents de caaire?
les destinades al menjador -que havien de ser elegants pere sobretot
masculines<455U, les desttnaoes al saló -molt més femenines-, les dels
dormitoris -ei caràcter oe les quals variava segons 1 habitant oe la
cambra-, i, finalment, les de la cuina i serveis Les cadires de Morris & O
derivaver» directament del mode! prototípic de cadira utilitària present en
les cuines » en les habitacions del servei de les cases angleses Les fases
que segui el aisseny a aquestes cadires fins arribar a la cadira Morris
resulta particuiament il lustratiu del procés que pot seguir un objecte fins
arribar a la definició completa d'un nou tipus En aquest sentit, demostra
perfectament com un mer redisseny pot esdevenir un objecte totalment nou
gràcies a la seva capacitat de satisfer les necessitats socials pròpies
d una època determinada No es estrany que, oes d'aquesta perspectiva un
representant de les Arts & Crafts afirmés el 1911 de les cadires de Morris
& Ço que havien fet descobrir el moble cadira al seus contemporanis(456)

D altra oanoa, en considerar l'evolució de la cadira Moris fa ressaltar la
figura de Brown com a dissenyador de mobles molt per sopre del rigor
estilístic de Webb, per la qual cosa la obra de Brown esdevé l'antecedent
més directe del mobiliari vigent a l'actualitat(457)

Els tipus de cadira Sussex produïts per Morris & Ço són una nova
síntesi de diversos tipus populars de cadira Tal i com def ineix les
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diverses variants comercialitzades tl catàleg de la firma, es tracta
essencialment dei model popular dt seient dt boga que Taylor va trobar a la
regio de Sussex Prèviament, pero, Brown ja navi a fet diversos experiments
de cadires, rustiques i refinades a la vegada, utilitzant el seient de 0093
Entre els models dissenyats oer Brown per a rempresa de Seddon amb
anterioritat a la fundació de la firma l*ö), es trota un model Que integra ei
seient de Doga amo I estructura de potes i montams tornejats, amo barrots
plans engalzats, que Frank l m havia fet famosa en el segle anterior en
convertir-la en baiarci **9). El tipus resultant és tan popular que no
difereix en res essencial de la cadira de fusta de pi típica dels països
mediterranis Es proy plaussioie que Brown adoptes precisament el model
mediterrani i que tropes en aquest tipus de cadira el que seria una de lee
orans novetats del seu model, ei tractament de la fusta. Mentre els
dissenyadors del neogotic defensaven la fusta natural sense tractament
exterior -cosa que 6rowr« nayna d adoptar posteriorment en els dissenys
realitzats desprès de la seva sortida de la firma(4WL Brown decidí
pintar-lts de negre, o de verd intens, avançant-se atxf als mobles lacats
tmposats pels primers japonesistes però seguint el costum de Portugal y
Valencia £1 resultat fou una cadira senzilla, simple, adequada tan per a la
ciutat com pe! camp segons el tractament de la fusta, però que tambe havia
perdut e' caràcter sexista habitual dels mobles VictoriansI46!l D'aquesta
manera esdevingué un mooie poiifuncionai, ̂  * 0|r- utilitzable en tots e's
recon? at »a casa, amb ia lògica excepció oe ¡a cuma

En la caoira dissenyada per a horns S Co, Brown va estilitzar la
forma exterior dels elements estructuráis a f 1 dt poder integrar braços
seguint el sistema duna altra caati a molt popular a i Anglaterra
victoriana, la Windsor Aquest es el nom genèric dt totes aque'les cadires
que encastren les potes i els barrots de 1 espatllera, normalment tombat?,
en uns seients molt gruixuts de fusta(462), D'aquest model, Brown adoptà
la utilització de barrots tornejats per formar el respatller, fent-los
encara mes prims, i el sistema dencaixar les potes i els montants del
respatller per separat en el cercle de fusta que aguanta la boga del seient
Per la seva banda, donà forma als barrots 1 als travessers de l'esoatllera
curvant-ios a partir d'un centre imaginari per així augmentar relegartela de
la cadira D aquesta manera, un respatller sense ornament configurava una
forma plàstica abstracta i plana que contrastava amb el fons 6odwin,
Mackmurdo, però sobretot Mackintosh, desenvoluparan aquest principi
plàstic fins a les últimes conseqüències en les seves cadires(463)

La cadira Morris constitueix una variant del model originari ot
Brown amb algunes modificacions importants Manté e' joc de!
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però disminuint considerablement ta longitud dt is barrots f tílsposant-los
verticals i paral lels. In rtoulr-se de tamany» tls Barrots accepten un petit
tractament ornamental sorgit a Dase d incorporar alguns aros formats amb
el mate« torn A mts, en 1 espatllera apareixen més travessers
horitzontals tornejats molt prims, i es disposen rítmicament al llarg de la
vertical També augmenten els travessers entre les potes establim un joc
ortogonal oe línies paral leles Mi mateix valor que segueixen el ritme
superior D'altra banda, els brasses es curven i tambe ni apareixen traves-
sers. Finalment, el seient, si bé continua sent de boga seguint el tipus
Sussex, esdevé rectangular la ouai cosa fa possible Juxtaposar diverses
caaires per formar el bane sense naver d introduir modificacions estructu-
rals El mooe! anava sempre pintat o lacat en negre reforçant així l efecte
plàstic i Imial de l'estructura Os del punt de vista plàstic, no s'observen
diferències fonamentals entre la cadira Morris • e' Que navien oe ser els
caràcters mes distintius oe i estil "angio- Japanese de Godwin(464; Tarnte
els mooies de Godw»n eren negres i estaven constnjits a partir duna estruç
tira estilitzada ortogonal perfectament evidenciada La erar» diferència
entre els dissenys ot oodwm i els de Moms & Ço, visible especialment en
relació ais mode»s de Brown es la pèrdua progressiva del caràcter
artesana! i rust »c fl*is molies, present i característic en i obra de Brown,
citat com a referència er* la cadira Morris, f Inexistent totalment en els
models de Ood*m La perdud dels calors artesana's, de simplicitat rústica
i anonestedat constructiva son els distintius mes clars del que navia de
ser el mobiliari propi dels 70 i 80, el genèricament anomenat "Art
Furniture"(465'

Eri i aspecte constructiu, les cadires Susse* de horns & Co es
caracteritzaven per la orari simplicitat de I estructura, tant respecte o* la
quantitat de components diferents com del procés de montatge La
simplicitat, possiblement no tant extrema com la del famós model 14 de
hicnaei Tnonet, deriva, com en el cas anterior, de l'aprofitament plàstic
oels diversos elements constructius Quelcom similar succeí* en
considerar l'estilització formal dels diversos elements estructurals, si be
els models de Morris incorporen alguns detalls ornamentals Tanmateix
com a ornament, es tracta de formes simples sorgides de la mateixa
tècnica constructiva, sense necessitat de la intervenció d altres tècniques
la talla de l'ebenista, el buidat per formar tracería utilitzada habitualment
per Webb, o radjurctó de més elements similars, tal i com actuaria Thonet
(modtl núm 22)

En conjunt» doncs, les cadires Morris aconsegueixen competir, quant
a l'estilització formal, simplicitat estructural i belles proporcions, amo la
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majoria dt cadires famoses de) out la produce i 6
"standard" o meeantttafla c*ft)» pere tamfté we»» competir »no its de la
prooucao m luxe, patrimoni deis eoenistes Com en it proouccio stancar a
la qualitat mi resultat deriva del rtsptcte i rtvtdtnciaoo del procediment
constructiu Sf Its cadires de Morris resulten formalmtnt conservadores
respecte a mooels cm tls M Tftontt, almenys quinze anys anteriors en ei
temps, això es deu principalment ai sistema constructiu utilitzat ta gran
innovació de Tnonet es de caire essencialment tecmc, consistí en aplicar
vapor per curvar la fusta t poder collar les diverses peces, estalviant ai A!
e) complicat procés de perforar 11 mattriai i practicar els galits
necessaris per encaixar les diferents peces La construcció de les cadires
Sussex mantenia i reforçava el principi de galzes, per la Qual Morris & Ço
restava f ideí al sistema tècnic propugnat pels dissenya- dors de mofcles
rieuaotics en ets anys 60, ^eot» especialment En acjye'la época, retornar a
íes tecmaues d encaix suposava reprendre els sistemes mes simples i
traicionáis en la construcció d<> mooies oposant-se ais procediments de
ta?la ' contorriejat pròpies dels e&enistts dels anys 50 Tant les cadires de
Morrss & Co com, eri cenerai, tots els dissenys de Brown, continuaren
f loéis al principi de les gaizes stnse altra innovac'o tècnica out e! fet
du'ii'tzar un procediment tant tradicional per a permefe la seriaiitzacie
-tal i com ia s'havia tstandaritzat la producció dt la cadira Windsor- En
descriu- re els conoicionants tècnics aue reoy!ers ìa construcció » el
disseny ott moüle utilitari, Morris serà totalment explica i (»mostra
estar perfectament 3) corrent dels entens que decideixen íes solución?
formals des de la perspectiva propia del dissen>ador industral

"Matters of construction, It should not have to depend on the
special sàill of a very picked workman, or the super- excellence uf
his glue, out pe made on the proper principles of the art of joinery"
146 7 <

La gran novetat de les cadires de Morris & Co consistí en estilitzar
les peces dercaix, reduir la quantitat de components a pocs tipus a fi
d afavorir la serial itzaao, i, finalment, amplificar estructuralment les
formes (te manera oue el mateix perfil elaborat amo el trefcall de torn,
compensés i reduís la Quantitat doperadons requerides per elaoorar e¡s
gaizes d unió i el procés de muntatge

£i tractament superficial de les cadires, el quasi&e lacat negre, va
permetre la utilització d'aquestes com o&jecie de luxe sense necessitat
d incorporar d altres accessoris ornamentals Possiblement sigui gràcies a
l'esDeltesa formal de les cadires Susse* <jut Morns aconseguí fer rea
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l'ideal dt disseny que la firma havia establert en la seva fundació per a la
creac 10 de moDinar11 que posteriorment Morris havia de fer seu en its
conferenc íes it maxima considerava li necessitat oe produir peces de
mobiliari out dtstaqutssw» umtamtfit ptr la qualitat dtl stu dtsstnyI4IS>

Posttrlormtnt, tn dtf lntr ti mobiliari utilitari» -cadlrts» taults dt
menjador i de treball - Morris tstablia els següents condiclonants oc
disseny "which should bt Doth well made and well proportioned but simple
to tht last dtgrtt"(46t) in aqutst stntit, la gran aportació dt furris & Co
al paramtnt domestic toy el rtconelxtmtnt qut també rtqutrttn dt peces
funcionals aqutllts habitacions de la casa que no entraven en la categoria
ot serveis, com ti mtnjador, ti salo, la biblioteca, o tls dormitoris

A partir oe 1870, la secció va anar crtmtnt pero sense incorporar
dissenys nous El mateix any, els tallers s'instai laren en uri edifici
independent a Grtat Ormond Varo en les proximitats de Queer. SquareÍ47m

En aoutst matem locai fou on Morris va col locar el pnmtr jacquard oye va
comprar er, «vetar la secció de teixits vers ei 1877, quan es va obrir la
botiga d Oxford Street, la firma Instai la en ur. edifici dtl davant el taller
dt tapisseria or» els clients podien seguir i comprovar tl resultat de les
stves compres Ei 1881 els tallers d ebenisteria i de tapisseria no es
rasHadaren junt amb la resta de dependències de la firma a Mtrtor« Ab&ey
l'ampiiacic s'tfectul el 1890 sota la direcció dt George JaeK un dtixtblt i
cot laDoraoor de mm ®w coffipri uri gran taller a Pimiïco » reorganitzà la
secció

Durant agyest temps no apareixeren models de disseny significatiu
Morris, aleshores supervisor en*c0 de la secció, considerava prou rttuits
els dissenys dt que disposava la firma, especialment els de wtbt/ i sovint
manifesta el seu total acord imo els criteris estètics de 1 tstii de wtor
àdhuc en ets mobles utilitaris La Utugeresa oue Taylor propugnava era
necessària en el cas de les cadires ptl fet out son uns "mobles* out
constantment s nan de moure En el cas dt its taules i d altres ptces, ei
probltma ts txactamtnt l invers "it should not Dt so vtry light as to be
ntarly imponderable, it should frt made of timötr ratner than walking
sticks"(47I) D'aouesta mantra tan subtil, Morris criticava ti tipus de
moDìes japontsistts derivats dt i obra dt Godwin out començaren a
posar-st de moda a mitjans dtls anys 70 Moms no canvia la producció de
la firma per adaptar-st al corrent ni tampoc incorpora daltres modeis de
fusta estilitzada pintada o lacada en neqre, pero la nova moda fou una de
its causts més tvidtnts dt l èxit comtrciai dt la cadira Morris, ti model
ntgrt dtl tipus SusstM{472Ì Btn al contrari, ts dtdica a aprofondir tn eis
mode is anteriors crtant una imia dt moblts dirigida a la casa rural o a tes
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torres del tmm «"Cottage furniture')(47SI,
Li opció presa per Morris en els 70 fou ia de reeditar models

feorg lans t propis de la Regència» especialment Do t agues(474) També
dissenyaren alguns models renaixentistes o jacobins dirigits especialment
a engrandir el catàleg de 'Cottage Furniture". D'aquesta mantra, la firma
s adequava a un altre corrent estilístic de i època, en part para) lei t en
part alternatiu a les tendencies japonesista i esteticista dominants en la
producció d "Art Furniture", pero totalment integrat en la posició del Queen
Anne Revival Per aquesta epoca, el Domestic Revival a través de la
referència ai Reina Arma, havia convertit J actitud eclèctica davant els
estils nistoncs en un mètode de disseny altament creatiu i original, capaç
d adequy-se a les necessitats de la nova època de manera senzilla i
discreta Aplicat a la decoració, l'eclecticisme es traduí en la combinació
de mobles antics t moderns en la mateixa naoitació, però també en la
recuperació i el descobriment dels grans dissenyadors anglesos de finals
ael segle xvui Els mooies d Adam, Sheraton, pero especialment els oe
Chippendale, foren revalontzats i comercialitzats de nou en tant que
clàssics Ori mobiliariÍ475) Moltes empreses es dedicaren o be a reeditar-
los o De a reinterprete-los en la creació oe nous mocáis revivalistes
Aqueja matela fou ' actitud de la firma Des del punt de vista de Momc.
de tots e!s mobles produïts per la firma en aquest estil, els mes
interessants son les butaques pel fet què servien a Morris per aplicaf eis
seus teixits en els tapissats Wil

En aouest aspecte concret, un oels pocs elements en oue nòrdic es
d'staricia dels procediments nabltuals a l'època és en la utilització
rt indianes cm a material baste per a la tapisseria dels seients(4??) ja que
normalment ts preferien teixits oe seca o velluts Si Morns es decidí per
les indianes no no feu seguint un criteri estètic sinó mes aviat una
apreciació funcional Havia descobert que, de tots els seus teixits, lei
indianes eren les unioues Que resistien el desgast per rus, mentre oue els
jacauaras i els velluts s espatllaven mes ràpidament Des d un altre punt de
vista també val la pena destacar el tipus de butaques per a les que els
estampats de Morris resultaven més adequats Es tracta de butaques i
sofàs individuals de molles que, de línies, segueixen perfectament ei tipus
de seient Regència, però que en el plantejament del tapissat resporten
perfectament al model de butaca creat en el segle xix De fet, els seients
presentats per Morris no son sino variants del que originàriament
s anomena "comfortable", poc desprès designat familiarment com a

i que actualment coneixem per "si I ¡o d orelles*
El 'comfortable" vuitcentiste era un sillo derivat de la integració
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Dutaca, aparegut a finals dei segle xvi i(479) El model més senzill d aquesta
t s comoosava d una estructura de fusta similar a una caoira de traços on
ts col locaven coixins tn el seient \ el respatller Qyan a principis del segi?
KVHI es descobrí la comentat, la butaca aní transformant-st, curvant
i estructura a fi dadaptar-se a les formes flei cos numi Paral lelament, ei
rococó intenta integrar els coixins a l'estructura però això no resulta í ms
que, a principis del segle xix» s'aconseguí introduir molles i eliminar ei
coixins com elements events seguint el model del mobiliari orientalt479'
Aquest esdevindrà ei model de cadira típic de l'estil imperi D altres
modif icacions estructurals aconseguiren fer el respattler inclinarle f ms
convertir la butaca en el model mes comode de seient, aquell que permetia
la reia^actt total del cos sense cap formalitat ni ca& cura respect* de
i estètica oe la postura Durant i època victoriana, en part per nf luencia de
1 estil imperi i els seus sofàs, en part per la rnooa exòtica i araoitzam oeis
romàntic!, foren els tapissers i no els ebenistes els que prengueren ai seu
càrrec la construcció de butaques Sense aportar cap tipus de novetat
estructural t estètica ais models Regència, els tapissers aconseguiren
convertir tota la mitaca en un immens coix» D aquesta manera l estructura
de fusta qyeaa totalment oculta sota la > vn i Vencoi*mat, i aparearen
els sarrei «s de passamaneria, t is botons per f ixar la roba f les borles per
remarcar els acabats El "comfortable'. o sia el "SINÓ d orelles* no ès sino
la Dutaca de oraços encoixinaoa A i epoca oe Morris, en gran part oegut a ia
seva pròpia influencia i a la ot webb, i estructura comença a emergir oci
tapissat, ftns combinar els montarits de fusta amb les superficies dt roba
sense que aqüestes s independitzessin tant com per tornar a ser coums450

Eis models 3e butaca presentats en ei tataïeg oe Morns & Ct- se"
peces pensades per mostrar el màxim de superfície oe roba Si d una D3f î
s'observa una estilització de l'estructura interna derivada de la
recuperació de Vestii Regència i Georgià, de Vaitra oculten i estructura
sota el tapissat i i encoiMnat, seguint el procediment vuitcentiste
nabitual L'urne element de l'estructura que resta visible son les potes, me?
llargues o més curtes t perfilades segons si el model s'acosta més al dt la
butaca o ai del sof I individual La resta esta totalment coberta per una
tapisseria mie utilitzava tots els seus estampats i teixits

Per si maternes, les butaques utilitzades per Morris en les seves
decoracions no tenen res d'innovador, sobretot si es té en compte la lluita
dels dissenyadors del moviment modern per recuperar lestructura
autoportant i retornar els seients i respatlleres a la condició o* coi-ms o
Of mers seients lei LC2 de Le Corbusier» la wassily de Breuer, o la
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Barcelona dt Hits Van der Mm I46IÏ, itn §1 contrari, constitueixen tls
models més c lassies i tradicionals de seients còmodes També respecte dei
mobiliari li postura oe Moms es eclèctica i voluntàriament allunyada m
i avantguarda cultivi Opta per aquells models generals i anònims
presents, encara ara. a totes its casts i oue son els millors elements
portadors del comfort, signes inequívocs de la tranquilitat de la llar
paterna En aquest sentit, l'actitud de Morns es una opció clara i explicita
a favor del comfort senzill, decent i mteltgent, patent en alguns sectors df
la v i venda burgesa (tel segle Xix.

"Amidst all the narrowness that is more or less justly charged
against our English middle classe, it has a kind of orderly
intelligence which is not without some ^alue Such as it ts. sacf«

to De ( ) Ine» look like &art of tht lift of
decent citizens prepared to give place reasons for

what t'*» cto"'482'

íes diferencies entre la iota at comfort of Morns i ìa oue caraett-
ntzaels Pni i listines o laburgtsia inculta, materialista » opyiema, a: e »
cow íes ant ei separen de ! austeritat estetica de les avantguardes i
l'esteticisme, perfectament de manifest en el model global de

c* auf "Wis er» els interiors

S.S. Morris & Co.. interioristes ti concepte de decoració t la
v i venda victoriana

Junt a les activitats de disseny i producció d oojectes per ai
parament domestic, Horrls & Co fou també una empresa de decoració ote
projectava t dirigia la realització owes d'interiorisme subministrant ai
mateix temps, els materials bàsics En els 25 anys que Morns estique ai
front o* la firma es dugueren a terme innumerables projectes d'aquest
tipus entre els quals destaquen, almenys des de mitjans dels anys 60, les
decoracions de caràcter domèstic Pràcticament des de la matera época
fou el propi Morris qui, com a director artístic de la firma, projecta i
supervisa tots els treballs Aquesta fou una vessant professional m la
firma adquirí tan o mes renom que amb els objectes de disseny si bé
nistor»cameni pot no ser tan significativa En aquest sentit, tai i com na
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estat sovfnt destacat, its decoracions de Morrts, com molts dtts seus
mooies 1 com probablement restii dels seus estampats, r.c excel le ixen ptr
la originalitat oe solucions m tampoc ptr la capacitat inriovadora Es
tracta mts aviat de propostes perfectament representatives dels f jstos ?
{tels hàbits vtctortans de finals de segle. El fan fnttrés (te Its decoracions
(te Morris rau precisament en adusta capacitat per reprtstntar la seva
pròpia tpoca, peí ftt de amar una resposta a les necessitats pràctiques i
estètiques (tels seus contemporanis Lògicament, oes oe i òptica (te
l'avantguarda ta' f cm s'estava gestant per aquella època, els interiors de
noms poden ser titllats (te conservadors, tradicionals i, àdhuc,
Dtnofwants, com sovint s afirma delíst483) Amó es així quan es vol veure
en i oora oe Morris aquells detalls estilístics i aquella concepció de respa'
r.tencr Que amine i m el que seran ell interiors en el Modernisme o er. els
propers moviments ae l'arquitectura i e! disseny Er» tot cas, si les cases
oecoraoes per norns son interessants històricament es per )a quantitat de
oaoes QU? aponer score tes formes de vida t els costums domèstics de ta
societat victoriana mes avançada

D aitra oanoa. oes de» punt de vista específic de disseny, els
interiors oe Morris ofereuen on ínteres complementan Serveixen ptf
veur* »'apílese^ que eil matem conava ais articles cwe creava i e»!
divrsos entens utilitzats a l'hora d'assignar-els-M un us determinat
A;MO resulta especja^.tnt interessant respecfe deis teuits atès la
aiversitat de tipus proauits de tècniques i ae materials existents en el
catàleg, però tawü? n§ es resperfe dels rooßies i els plantejament4:
relatius al mot'i'ari L'us possible 3*un objecte constituïa per a Morns ur.
dels concileionar.ts determinants en ei disseny dur. estampat o d un te»* i t
llavor at. pero encara resultava un factor mes decisiu a i nora oe
seleccionar els models que calía utilitzar en la decoració d'una camtwa
concreta En aquest darrer cas, l'us esdevé un concepte polisemie de
vegades, pot dependre On la materna utilització de i oojecte i aleshores cai
considerar-ne la duraoilitat i el desgast a que un determinat us sotmet ur»
material -per aquesta raó Morris havia decidit emprar indianes i no
velluts o domassos en el taptssat de seients, o havia optat pels tints que
menys es destenyien amo rentáis successius-, d altres vegades, rus està
condicionat pel context, es a dir, la relació amo els altres opjectes
presents en la decoració -així, per exemple, a l'hora d'escollir un estampat
per a la paret cal tenir en compte les pintures w« ha d'emmarcar, el tipus
(te mooles col locals davant seu, o les cortines que estan pròximes (484\
t malmeni, l'us depèn de les característiques oe! suport material, -o sia, U
forma o> i natmaao, el caràcter de i espai, l'existència o no d elements



682

arquitectònics dinterés w rjrobtt que cal decorar, Its condicions dt llum,
etc M«»-. NO és d estranyar que amb aquestes premists. Moris consideri la
aecisio d'esco) I ir materials i models per a la decoració com un art oe
índole arquitectònica

"Pattern choosing, like pattern making, ts an architectural art A
pattern is out part of any scheme of decoration, and its value will
be derived in great part from ist surroundings"<4B6)

Finalment, encara Que d'una manera molt tangencial, des dels seus
interiors també es poden deduir les idees generals de Morris sobre l arqui-
tectura ja que aquests treballs constitueixen la seva única aproximació
practica i professional a l'arquitectura contemporània La col laboracio
amb Webb introdueix Morris en una experiència clarament arquitectònica
malgrat que i arquitectura en si río tingui res a veure amo el disseny de
cadires o amo ia disposició dels mobles en un espaiÍ467) Tanmateix, els
seus treballs, però encara mes els seus escrits sobre rart de la decoració,
ofereixen una sèrie df criteris estètics 1 projectuals que van influenciar
decisivament en la definició tipologica de la vivenda burgesa, considerant-
la no només peis aspectes arquitectònics que compren el problema de
inabitatge, sinó com un problema global que integra arquitectura,
edificació i equipament interior Es aleshores quan la labor conjunta de
Morris i webD esdevé especialment rellevant en la història oe l'arquitec-
tura victoriana

Dels interiors decorats ptr Moms en romanen molt pocs de
conservats l'ús continuat, les reformes normals a les cases o bé pel can^i
de propietaris, o bé per adequar-les als nous corrents, nan transforma^
suficientment els interiors com per no considerar-los representatius de la
seva obra En el millor del casos resten fotògraf íes de l'època, d'altres
vegades es poden trobar dades relatives al plantejament l al procés dels
treballs en la correspondència professional de Morris o en memòries de
personatges de l'època(488) O altra panda, amo el naixement de les
primeres revistes especialitzades d'arquitectura i decoració a finals dels
anys 80,1 encara més a partir del 1893 amb l'aparicíò de STUDIO, molts
dels treballs d interiorisme famosos a 1 època, i entre ells els de Morris,
estan publicats o ressenyats a les seves pagines Finalment, son els propis
escrits de Morris els que ofereixen una visió mes acurada dels entens de
projecte emprats i la seva manera d'entendre la decoració d'un habitatge
digne

A traves oe totes aquestes fonts, els interiors de Morris general-
ment mes coneguts son, per ordre cronològicÍ40i) la casa de Palace Green,
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hum i, South Kensington, construida per Webt t! ; 863 1 decorada entre el
18721 f 1 (862, "Routon Grange', casa de camp dt Mr Lowthian Bell, a
Normal lerton, Yorkshire, decorada a partir oe i 1876,, ìa casa dt Mr
ionides, Holland Parie, mim l, tondres realitzada «r»tre el 18801 ei 1888. un
dels projectes Que més projecció social hauria de tenir, ur, dels PISOS de la
Old Swan House, Chelsea Embakment, construida per Richard Norman Shaw
orant el període mes creatiu i original d'aquest arquitecte, treoall iniciat
el 18811490J, el mateix any, Homs dissenya mes sales del St James
Palace, 1 en aquesta ocasió va crear especialment un vellut de seda
anomenat "St James Pattern", el 1887, comença els interiors de wightwtck
Manor, una altra casa de camp aquesta vegada d est'l renaixentista anales
Tudor, el 1889 acaöa la decoració de la casa Clouds, Salisbury, Wiltshire,
que seria uria de les obres més importants de Webb f, junt amb la casa
Standen » ¡89U un dels projectes mes representatius de l'estil madur de
Morris com a decorador(<W1), entre 1888 t 18%. es decora Stanmore Hall,
famosa no tant per la contn&ució professional de Moms com perquè la
firma va confeccionar especialment per a aquesta casa la sèrie de tapissos
del Sant (jraai (Holy firat 1 Taoestnes. 1890-94) soore dibujos de Burnt
jones, el aarrer treoall projectat i supervisat directament per Moms fou
BuHerswoofl, Chisle*Mrst, Kent, durant el 1890

Finalment, les cases on Morris va viure constitueixen uns exemples
mmiiioraties sotre 'a seva manera öentendre la decoració Tamöe en
aquest cas, poques de les vivendes es conserven tal i com foren aurant la
seva vida Kelmscott Manor, Oxfordshire, fou venuda pels propietaris poc
després de la mort de Morris i els seus mobles subastats{492Í Actualmert
na estat restaurada i es pot visitar però la decoració ha canviat considéra-
Diement ta keimscott NOUS* de Hammersmith, malgrat ser la seu dt- la
William Morris Society des de la seva fundació el 19561 malgrat els
esforços cf aquesta entitat per conservar-la, continua tancada al públic De
totes, potser sigui la Red House la casa de Morris que manté més el
caràcter original Esta decorada ano papers i teixits de Morns A pesar
d haver estat construïda abans de la fundació de la firma i molt aoans que
Morris dissenyés estampats, la la&or de conservació de l'edifici empresa
pels propietaris actuals ha convertit la Red House en un bon exemple de
restii mes madur de Morris

Considerant els diversos interiors realitzats per Morris al Marg oe
la seva vida, s'observa una evolució estilística parallela a l'entrevista
respecte del disseny d'objectes En l'obra de decoració, molt més que en la
de dissenyador, I experiència de la Red House continuara sent el moot! o«?
referencia basic deis diversos estils Tan peí que f a a la concepció t>35ica
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de la vi venda com respecte de l'esquema estructurada dt l'espai, its
solucions trobades per a la Retí House estableixen ta tipologia <fobjectes
oasi ca per a la decoració AIXÍ, per exemple, la simplicitat constructiva oe
les llars de foc de la Red mm mm ti® tipus d'ornament afegit
continuar! sent er. els anys W an dels trets distintius de l'estil de Morris
& Ço en cases de camp com Stanmore Hall, àdhuc oían el decorador és
Dearie (^J Tanmateix, es en l'estructuració (fels murs on el model resta
mes constant El salo i el menjador de la Red House estaven dividides
horitzontalment en due? parts desiguals per una Unía ornamentada(4W'
Per damunt d'aquesta t mia es formava un fris (m centrava ei tractament
decoratiu de »a paret En el menjador, per exempie, el fris navia 3 estar
decorat amo pintures al fresc representant escenes de la vida medieval, i,
er« el saló, per panel's brodats amt una temàtica similar, la part mfenor
es t&issava amo un ÖJDOU ornamental orodat SdDre una sarja fosca Ei
mateix esquema apareix a ta primera casa deis Byrne Jones ei 1660 on el
ir is navia d estr tam&e brodat amp figures femenines, i tamoe en ei t-r^n
Dining realitzat el 1866 En aouest darrer, el fris estaca decorà», amt
un ornament vegetal pintat, molt similar ai dels estampats mes
característics de fioms, la línia divisòria s ampliava f ins incorporar
petits parells decorats conformant un petit fris 13 part inferior de la
paret estava aplafonaaa amt» un treball de fusta pintada de verd fosc
Aquest esquema que s acompanya de vitralls en les finestres, per la
decoració geomètrica del sostre i per l aparició de grans mobles rústecs
sòlids i decorats amo pintures, constitueix ei primer estil ae decoració oe
la firma, lleugerament neogotic en l'esperit però totalment diferent en e!s
resultats(4<ï51

Aquesta estructuració de les parets s anirà simplificant amo e1

temps Fris i paret aniran concretant els espais i proporcions segons leí
dimensions de l'haftltactó. Per la decoració del fris, Morris disposa de des
tipus d'art teles El més freqüent és la utilització dels grans panelis
brodats, dissenyats a la firma i sovint realitzats per les senyores de la
casa» on, des d'aproximadament 1870, les figures nan quedat substituïdes
per ornaments vegetals (menjador de Rounton Grange), A partir del 1878,
també s utilitzen tapissos per decorar el fris cine Forest a Holland Park,
num i, Greenery al gran Hall de Clouds, i la sèrie del Holly Graai a la
Tapestry Room de Stanmore Hall) La importancia del fris pictòric
constituirà un dels elements mes constants en l'esquema decoratiu de
Morris fins i tot a News $f fäwf&re en descriure la bellesa i els ercerts
estètics oe la societat utòpica, un fris bellament pintat amb escenes de
contes i rondalles com els que ell explicava a
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destaca perfectament delimitat en tots els espais Que el protagonisti
visitaimi

En la decoració de cases mes modestes, com les del propi Homs, ei
fris desapareix com a tai integrant-se amo el sostre Resta com un espai
superior i. afxl, delimita horitzontalment l'espai òptic de l'habitació
abaixa-'t lacada De vegades un teixit subtilment i lavora t tapissa aquest
espai, d altres esta pintat llis del mateix color que el sostre, normalment
blanc o d'un to blanquinós Llavors tota la força de la paret es concentra en
el íaplssat o en el paper del mur inferior a la línia divisòria. L'efecte de
qualitat i de calor augmenta quan s utilitzen teixits senzillament penjats,
el color oets quals contrasta fortament amb el blanc del sostre (salo de
Keirmcott House, Hammersmith, Londres) Malgrat la simplificació
d elements i motius que suposa el darrer esquema descrit, encara es
atscoorein i articulació estructural bastea de la Red House

El mooei te inouOtaDlement un imprecís origen històric aprehès en
!es innumerable? visite? arquitectòniques realitzades per noms en els
seus viatges i er. les campanyes de la S.PAB En aquests, d'una banda,
nav .a anat oescoonnt ei procediment de disposar les parets er. Dase a
pia'ons modulart497', pero, o* I altra, tamoe navia apres (m, per a pooe^
crey un amoient determinai, era molt mes important el tractament
decoratiu dels components constructius de l espat auf no pas el farciment
oe '. na&itacio amb o&jectes independents Per aquesta rac no és
0 estranya«" Que en tots els seus escrits, Morris recomani moit efusivament
pensar pnmer en ei tractament decoratiu de les parets "for tney re tnat
*hicf. mai.es your house a home**Í49ei

Alia on i evolució estilística dels interiors de Morn: apareu
perfectament delimitada es en el tractament cromàtic de les naO'tacions,
en el plantejament (fels efectes de llum i en la simplificació progressiva
de la quantitat de motius ornamentals utilitzats. Si l'efecte general de la
Red House era el d una rica i esplendorosa foscor, la imatge de cases com
Clouds o Standen es exactament la inversa un efecte de simplicitat
gewsi fanes a la reducció d'elements ornamentals i de mobles,
I'utilitzact6 del blanc com a tonalitat dominant present en el tractament
dels murs f que contrasta amb la qualitat uè la fusta decada vista, uns
mooies adossats, i atfwc empotráis, mes aviat plans sense excessius
detalls pintats o esculpits, tot dominat pel brillant colorit $>!? estimpa^:
1 teixits emirats per Morris eri els cortlnatges, en els tapissat de seients !
en el pavimentÍ499Ï Malgrat que Stanmore Hall no owa directa ae
Morris, la descripció que el 1893 en feu el crític o* STUDIO dona una
molt darà de restii de decoració oe la firma en els darrers anys
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'The dining-roem was built anew, and m it one feels the largest
scope at tue artist disposat nas resulted in more complete beauty
( ) The tables aw chairs» the buffet ... and the dining hatch, deserve
special notice, while the carpet is perhaps the most noteworthy
item m a splendid room t ) the celling m a delicate moulder
plaster, also commands attention and yet keeps its right place The
painter ceilings both in the entrance hall and staircase, deserve
stye not because they are "hand-painted" but because of their
beautiful forms and damty colours The delicate tones, like those
of embroidery on old white silk, are in shades of pinks, purpies,
tender greens, and spring yellows, on a pale creamy found, the
whole bright yet light and with an aerial effect This lightness oí
the ceilings and carpets, with the untouched o» of much of the
pannell ing and furniture gives an air of gaity most unusual in
•A, on of this school" f5AI>

Si i esquema cromàtic stQutix una evolució des dt Is tons mes
foscs, severs i cal »os oeis primers tra&aiis fins les tonalitats clares i

otf ivades oei Diane, oeis darrers interiors, \ estructura generas
oe i nat i*aao es modifica respecte oe li Peó House pe»- la reducció de'

d'elements que intervenen en l'equipament de les carreres Però
junt d i eliminació <3e peces supèrflues, una lima evolutiva es
otscoprei» en l estil de ñorris Consisten» essencialment eri substituir eis
suport« ornamentai! a i estructura arquitectónica per objecte«
excer.ts manatíes ! més mofcils Er, aquest sentit, apareuen en el
plantejament fleco'dtiu oos nive'.is diferents d actuació, com&lerntr.tans
entre si i que o altra estableixen els oiversif icats oe;s
prooyctes d** 'a firma EI primer nivell intere directament soore ess
components arquitectònics i és i'encarregat tfesta&lir ei carlcter

ynoientai de i habitació actua, per tant, per mitjà d elements fixes,
inamovibles i constants, el segon complementa el caràcter amDientai per
mitja d objectes independents encarregats d acomplir o matisar el
requisits funcionals tfun espai determinat Possiblement siqui el prooi
Morris qui millor expliqui aquesta diferenciació de components en la
dtcorac id d interiors

"AS to the parts of a room that we nave to think of» tney are wail,
ceiling» floor, windows and doors, fireplace and movables Of tríese
tnt wail is of so much the most the importance to a decorator

Parets» sostres, paviments, finestres» portes i llars c» fot
tueuer. determinats per l'espai arouítectoriic i el seu
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e&tà totalment condicionat t la qualitat artística de folra arquitectónica,
m manera a cum f» estan its proporcions de ruaottacié TOÏ Lts
oimensions o una naouacio, la forma i la granoana oe its 11 nest res així
com la disposició proporcional de les f»nestres respecte ae la façana \ o?
rtnterior son tls factors determinants de la qualitat artistica (te les
vivents, pere, ateses its condicions de la construcció en ei segle x ix i ¡es
característiques <te la majoria de cases» aquests elements son inexistents
1 et decorador no pot juiar-se per ells en plantejar el seu treballÍ503> En
aquest sentit la tasca de decorar no és sinó una labor compensatòria de la
marca d arquitectura, fruit fle revolució de la construcció en el segle xix
Per això, en aquests casos, el decoraoor necessita intervenir directament
soort els elements estructurals per a millorar el propi espai i crear
l'ambient que requereix una ñamado Er» actuar sobre d'aquests elements
pot fer no o oe per fer ressaltar ¡a stva De1,lesa intrínseca de l arquitectu-
ra quart PI es, o bt per emmas:arar la seva iletjor AIXÍ. pe*" exemple, la
millor decoració per a un sostre, cas ce que existeivm i siguin visibles, *:
l'enreixat de bigues que suporta la teulada, aleshores el tractament mes
adequat es evidenc»ar-ies de la manera mts clara possible(504) En e! cas
de¡ terra el proDìe^a es planteja de manera diferent pero aquí quedar»
perfectament de warfest els dos nivells d actuació possibles antenor-
mer.t assenyalats segons el primer, s'hauria d'intervenir en la mateua
construcció del terra oe manera que esdevingui sòlid i f i»e per mitja de ¡a
instai lacio d un paviment decoratiu, ei segon procediment consisteix er.
coi iota»" objectes exents de recobnment, com catifes, que siguin modi is '
qued^ superposats al terra originari Només són paviments veritables els
materials de construccic parquet (te fusta, mosaic dt rajoles o de marore,
medis amb els que es poöen obtenir terres duna alta qualitat artística i
poder ornamentall505' L'altre procediment, tan sovint mal utilitzat, es el
de cobrir el terra amb catifes però això únicament es pot fer quan el
paviment de per si no té cap interès real

"if it [tne floor] b* not (good] i admit a small carpet wnicri can be
bundled out of the room in two minutes" (^>6)

l "for -n all nouses tnat
pretend to any taste of arrangement, tne carpet is now a rug, large
it may be, out at any rate not looking immovable, and not being a
trap for durst in tne comers"ÍS07)

En aquest sentit, les catifes, com tambe els altres objectes
excents de la decoració, nan de ser mòbils i s'nan de veure superposats i
independents respecte del supo»! que cobreixen Probablement, aquesta
distinció entre elements estructurals de respai i complementaris a ia
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decoració pot risultar excessivament ótvia t ev tdent, però permet estatlir
t is termes soore els que es planti ja revolució de noms com a disstnya-
dor A la Reo House, ptr eiemple, però encara es mes evident en la decora-
ció de The Granfe» la llar at Is Sume Jones des del1667, la decoració esti

en ti tractament artístic t ornamental dels elements estructurals
mentre que tu treballs posteriors consisteix en la incorporado delements
mòbils i excents A ta Rea House, apart dels DOCS moults dissenyats per
webh» els treballs de decoració consistiren en Brodar tapisseries per als
murs, o en pintar frescs en el fris superior, tn pintar la superfície dt
sostre remanent entrt les bigyetes t tn incloure vitralls a les finestres, er«
esquemes posteriors» com a Cloyds o a Stanmore,.all, la decoració partei»
oe sostres i myrs pintats de Piane fins a una certa alçada i lambient es
def »neu ptr les cortines, e» taptssat o estampat del mur, les tapisseries
olis seients, its catifes, > els mooits Heulers míe donen un contingut

a la peça Aim, doncs, unasefona I mia evolutiva en i estil de
decoració m noms es la suöstituao dels procediments típics dels ße»i£
Oftcts -cam vïtralis. fncrustaclè ̂  rajoles, pintura mural i fins l tot e'
treta'i escultura1 <feis ay ^aires en ei sostre- per objectes tipificats i
standaritzats oue recooreixen I estructura originai Ao^sta es sa funció
p^eoommaM i ' e*K?ft o*1" te^its prodyits per la firma, e's encarr^gatt
dt ! peca En cari»i, es el mobiliar! a gut pertoca deter-
minar func«ona'.mer,t t satisfer les necessitats dels naoitants d€ la cambra

D aoyesta marera apareixen perfectament delimitats eia usos per
a1: noms dissenya els seys productes mcits no son sino element?
diferenciats per la qualitat de l otiecte» no per la categoria del dibuix, out
serveixen per acondicionar els murs tant els domassos, eL orocats Curo
aoyeils teixits ilavorats en liana, seoa i matèries mixtes, sovint mai
anomenats tapissos ('heavy curtain stuffs*)(508', son articles per a
tapissar els myrs d'una manera similar a com ho fa el paper ponict509', a
part daino, aquests mateixos teixits llavorats, dt doPle tissatge i pesats,
poo^n utilitzar-se com a cortines, si pe, en alguns casos, les inaianes
tampe poden acomplir perfectament acuesta funció, les indianes, ai seu
tom, serveixen per a taplssar els seients, especialment sofàs l butaques,
els teixits Qe cotó mes prims, com les mussolines per exemple, aporten la
Dase de les cortinetes complemen- tant així la draper ta de l habitació,
f malmeni, les catifes s encarreguen des del terra d ultimar l'efecte càlid i
l'ambient reposant de l'habitacle.

A través dels propis articles de la firma, Morris aconsegueu
enllestir un model m decoració útil tant per a les cases que el! na oe
decorar personalment com per a Ics que no ni intervé directament tes
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conferències f t's diversos opuscles editats per l'empresa» conf ipren un
model de viverla corrent i accessible per a tcttwi, a base de descriure els
diversos productes de la firma i eupHcar-ne els usos previstos mostrant
solucions que ts poden adaptar a les necessitats de qualsevol casa El
propi Mrris en una de les conferències on acorda més directament el
problema de la decoració domèstica manifesta que les seves apreciacions
poden provenir de les vivendes de les classes mitges pero son aplicables a
tot tipus de casaÍ510) Si en els seus interiors, Homs no va seguir al peu
de la lletra els consells que donava en els seus escrits 6I n això es deu en
gran part ai tipus de casa que decorava l al status social (tels seus clients
En aquestes, degut en gran part al fet que la majoria son owes oe weoo i,
per tant, la qualitat de 1 edifici no requeria mai de modificacions a partir
de la decoració, Moris va poder utilitzar preferentment en aquests
interiors ei tipus oe &r&oucte mes oe prestigi oue ia firma produïa
tap'ssos a HO-lano Pari«; i a Stanmore Hall 'Hammersmitn Carpets a Clouds
i a la Swan MOUS? sense haver oe preocupar-se per millorar amo la
decoració les condicions arquitectòniques de l'edifici

De tots els seus interiors, proDatnemer.t siguin les se*es prop«es
cases els out mes s acosten a 1 ideal de viverla descrit en ¡es conferen-
cies En aquestes, la paraula c'au es el terme simplicitat* Cal entendre
aquest concepte des dt tíos punts de vista principals "I mean first as to
quar.tit» and secondly as to kind ana manner of design C512i El primer fa
referencia a «a quantitat d objectes existents en una casa, e! segon, es
Qç'meiv *n funció oe les seves característiques estructurals Respecte Cc
la quantitat, Morns fou molt explícit I, així per exemple, en descriure
i equipament adequat per al salo a una persona a qu qualifica de "saluda-
oie , ennumerava únicament els següents elements

"First, a boo* case with a great many books in it, next a table tnat
will keep steady when you write or worn at it, tnen several cnairs
tnat you can move, and a öencn that you can sit or lie upon, next a
cupboard witn drawers, next, unless either the boo»' case or tne
cupboard be very beautiful with painting or carving, you will want
pictures or engravings, such as you can afford, only not stopgags,
but real works of art on the wall, or else, the wall itself must be
ornamented with some beautiful and restful pattern < ) then tnere
wilì be the fireplace of course, which m our climate is bound to be
the cnief object in the room "(5!3)

De tota aquesta descripció, una df les coses que mes destaca es el
fet que les diverses peces de mobiliari esmentades apareixen quasi sempre
per raons funcionals, és a dir. serveixen, o haurien de servir, per poder
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desenvolupar totes acuelles activitats, no massa delimitades com a tai
perù que sòr* Its pròpies d una habitació d estar

s,

"a room, i mean, which he would not have to cook m muer«, or sleep
in »jeneratly, or in which he would not have to do any very tittle
manual work" 5MI

Aquest es el segon sentit del terme simplicitat aplicat als objec-
tes i a »a decoració aconseguir gue fins i tot les funcions desenvolupades
en una habitació siguin 'simples* en el sentit més moral del terme. Aixt, no
només el disseny pot ser simple constructivament, o rude d efecte, o
rigorós en la concepció, àdhuc les activitats per a les que serveix un objec-
te no han d estar excessivament elaborades o precisades smo definides en
termes gentries D'aouesta forma, Morns s'oposava a una de les tendències
conceptuals més representatives del mobiliari victorià com es la progresM
va especialització funcional de cada tipus de moole i ojéete, de manera
due cada un accepta un únic us ï nom esta obligat sempre a requerir-ne ae
nous En aquest sentit, per a Morris una determinació funcional generica no
només és des J t jaoie en el cas dels objectes sino tarreé en ei cas de les
habitacions Aquestes nan oe permetre desenvolupar còmodament ii¥erses
ocupacions dif eren?? a 1 nora, possiblement no tantes com va afirmar
alguna »-egada l515!, però si les normals t lògiques en el que ell qualifica 4e

AIXÍ oet mida. ta simplic'tat esdevé en ¡ analisi mornsiana un
^ estètic lligat per una banda a la idea de comfort i per l'altra ais

valors socials afegits als objectes lògicament Morris s'oposava a ?a
practica acumulativa i barroca que caracteritza molts interiors Victorians,
mes encara qyan aquesta acumulació no serveix sino per a aparentar i
demostrar un determinat status social (5I7) Reivindica un tipus de
decoració que serveixi per a viure í que, com a valor estètic Intrínsec, posi
en evidència la vioa que transcorre entre les quatre parets

"A drawing room ought to loo* as if some kind of work could be
done m it less toilsome than being bored A Library certainly ought
to have books n it, but so ought each and every room in the house
more or less Also, though all rooms should look tidy, end even very
tidy, they ought not to look too tidy Í518)

Tar.mate!*, la importance de la idea de simplicitat propugnada per
Morns no és sinó una redef micio molt més práctico del concepte de
comfort que la idea habitual en la societat victoriana, mera acumulació
«"objectes inútils Í5I9) En aquest aspecte concret, Morris s avança consioe-
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rablement a i'obra dels Reformadors f també a !a de RusKin Amt/dos havicr,
lluitat pel comfort, t is Reformadors identificant -lo amb el progrés mate-
rial i tecnològic ach cat i ia llar, Russin resi tuant- lo espiri tua imeni com
la conseqüència de la reincorporació de la qualitat artistica a la vida quoti
diana a través del resorgiment de les arts plàstfqut s f l'arquitectura Per a
noms, en canvi, ei ventatile comfort ès una dimensió senzilla, comforta-
Dle i domestica que pot tenir una llar acondicionada per a simplement
viure-ni D una banda, rebutja la idea segons la qual el comfort deriva d? la
mà/dma especialització funcional d'objectes ! cambres, i, per tant, es nega
a acceptar la proliferació conseqüent d objectes domèstics com un signe ut-
mi Hora en íes condicions ot vida homs s oposa aiMi a qualsevol concepció
mecamasta de la vida(520) voient recuperar per a la decoració l'ambiguetat
i el misteri prOpfs del plantejament artlttic, per altra parí, auan cal
concretar dimensió artística of 15 objectes, ei comfort contila
sent un profiera de Qualität en 1 entorn immediat of la vida nomana de. to*
invers a ia id>a oe ref >nanwn o d excessiva eiatxvacio característica de
concepte corrent de luxe AUI, per augmentar el valor artistlc d'una
oecoracic. que no el valor estètic, només cal millorar la qualitat dels pot«;
i simpies objectes que decoren una casa Decorar, alesnores, consisteix en
substituir material? » productes barats per objectes dart o per medi?
adequats a1 mateu f f escollits entre les diverses especialitats de les arts
decoratives ¿si' tn.s ¡s not luxu^, if it be done far beaatv s sa^e ano ne
for sno* Í52:< O aquesta manera, sense renunciar a una simplicitat estruc-
tura' i conceptual dt l entorn domestic, Morris defineix perfectament IF
model dt vica comfortable, raonable i digne, mesurant-lo únicament eri
relació a; propi na&'tant dé la casa, les seves necessitats i als seus
i a on la única veritable categoria estètica es la qualitat

"wnat we cau decoration is m many cases but a device or way *e
nave learned for making necessary things reasonable as well as
pleasant to us ß*2)

Moms demostra per primera vegada la viabilitat estetica del
comfort sempre i quan aquest es basi en l'elegància de la senzillesa i dóna
resposta als ideals de respectabilitat i comediment moral de la burgesia a
la vegada que resolt les seves necessitats practiques tal i com aquestes
navien quedat definides per revolució de larquitectura domestica a la
ciutat 1 al camp en la segona meitat del segle xix Des d'aquesta perspec-
tiva» ei model de decoració proposat per Morris amb els articles de la
firma es un oroducte que serà accessible a sectors cada vegada mes arnp'is
de !a societat ja que, per una banda, no ne eessanament requerei* d un
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nivell adquisitiu molt elevat f, de filtra, tampoc no exigeu de l'usuar* uria
formacté rtfinada i preciosista AM, Morns estableix «Is principis i floria
t Is tstris necessaris per a fer realitat I antic somni dels Reformadors oe
mitjans de segle, recuperar el bon gust en els interiors domèstics Però, en
no definir els seys principis de decoració com a model de gust sino com a
principis místics practicades en tant que personalitzats, noms aconse-
gueix instituir una alternativa practica i mes accessible que les propostes
per i avantguarda que s'estava gestant en aquells moments a traves del
moviment esteticità Es indubtable que l'estil de decoració de Morrts, així
com molts dels dissenys comercialitzats per la firma» resulta ser el model
antagònic oels subí Us i estilitiadissims interiors realitzats ja en aquella
època pe!s autors mtegrats en el corrent esteticità, com Wnistler,
Godwin t els seus segutdors La diferencia, aguí, s'estableix precisament en
e» mateu concepte de gust mentre en nor n s ei gust desapareu com a tai
immers en ei seu idea* comunitari » col lectiu de l art 1 1 estètica, en
i estetinsm*1 i avantguarda esdevé un mooet definit no tant com a bo sine
c;^> estel1;, patrimoni d'una refinada classe sòcia' oue, vivint els objectes
•» i entorn er. termes d afinitat electiva, retrova el scy pedigree"Í52Ï) Ei
mateu fenomen es oonava entre e« públic (5*4j vers ei i860 rodejar-se
d o? !C'S esoec!3:s i saber triar els de mes oual'tat era considerat entri» ets
cercles més sof ist »cats com una nat-'Htat sino un art

Tanmateu, en comparar mous dels interiors projectats per Morns
ame -es idees soore ta decoració domestica i el mooei oe vivenaa e<posa-
0€5 e* let seves conferencies, ei« ulls actuals dessegyida queden 50^*3**
per la maro oe s'mp'icitat patent en aquestes cases La profusió de
te»*i'.s d estampats decoratius, í existència dun f ns amo tapissos o grans
Drooais o ¡a etaooraca combinació de colors» donen als espais oe flores
una imatge de riquesa i adnuc de refinat abarrocament o ĵe no només
contrasta ami} la rtgurosa simplicitat estructural dels mobles de Webb i
arrtD la frescor tranquila de molts dels estampats del propi Morris, sinó
amo el mateu principi de senzillesa defensada en els seus escrits S na oe
remarcar que la majoria dels seus interiors foren vivendes de les classes
mes elevades í estaven resoltes amb els productes que mes prestigi podier.
reportar a la firma, com empresa artística catifes elaborades a mà, grans
brodats, els teiMits de material mes ric o tapissos Totes aquestes cases
ne representen sinó una petita part de les possibilitats d aplicació qu* ei*
dissen/s de Morris permeten, sobretot quan es consideren tots aquells
articles de producció mecànica dirigits a la decorat »o de les cases més
corrents oe i època i que constituïen la base principal de les venoes de ¡a
firma
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Aquest doble nivell d'aplicació de! mode! de viverxla proposat per
MOTÍ s queda tucan mts dt mamftst tn its diversts afirmacions fttts en
t Is seus tscnts respecte de I arquitectura del seu temps oes oe ia
perspectiva pròpia tel decorador in molts ffaquests tscnts apareixen
comentaris ! referències tant sobre l'arquitectura barata 1 de consum,
edificada massivament en els suburbis» com sabre les oores construïdes
Dels arquitectes dt renom dins d una tendencia artística determinada En
aquest sentit, Morris es preocupa de mostrar com les seves indicacions
sobre l'art de la decoració serveixen també per a decorar aquestes cases
qy* no demostren cap intencionalitat artística ni cap preocupació per ia
bellesa en la seva planificació(S25Í \ que, amo el temps, constituiran la
gran realització de I arquitectura victoriana del període mig Així, per
txtmp't, la d'una planificació arquitectònica er, la definició de la
planta ut^ga a plantejar Ja decoració com yn problema individual i
específic dt caaa naoitac»o per separat(5263 Però el que resulta mes
simptomàtic es que Homs utilitzi els matelo? entens estètics i
funcionals establerts respecte dels objectes i del comfort global (f un
mttnor per ap'tciar els valors duna obra d arqui lectura "Simplicity and
solidity are trvt vtry first requisits of it ®27i Ots d aquesta perspectiva
no es estrany que Morris ja des dels primers tscnts t« mostri totalment
d 3:c^d amb la tendència del Domèstic Revival tal i com l'havia formulada
wtDD i Oéser^ytupaaa Norman Sna* A finals dels anys 70, la recerca de la
çimphc'tar ei conduirà a valorar ! estil Ouetn Arr»e historic i a reconsioe-
rar i arquitectura georgiana de principis dti segle xix, vist çi fracàs
compartit del Ntogctic i de l'arquitectura acadèmica o clàssica(S2r» ira
dtvsaa mes tare, » otra de Normar» Snaw -de qui navia decorat case=-1 els
ideals de simp>icitai continguts ene i seu cotiCtpteot comfort li serviran
per confrontar l oöra dels arquitectes mes avançats de ! epoca, com 6cawir
i el darr er Norman 5ha*. rebutjant essencialment el plantejament
avantguardista i preciosista patent en el rebuig de la tradició vernácula
d aquests edificis, "tnose new nouses you know on Business"(529}

A nivel i pràctic, potser siguí a Hiking the Best of n on horns
concreta amb més detail com han de ser els diversos elements arquitectò-
nics enumerant els criteris formals qye estableixen aquests elements com
els mes adequats i mes convenients proporcions de les Habitacions, tracta
ment oe la façana, relació de la casa amo el jaro», disposició, tatnany i
proporcions de les finestres, situació de les portes 1 tractament ornamen-
tal, son alguns dels aspectes de l'edif ici als que dedica especial atenció
(530) |n tols aqyests comentaris, homs sempre es refereix als exemples
d edificis mes comuns i es preocupa de donar les indicacions d? com
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tractar cada element f üonar-1'N un pes específic in la decoració (m
estar t latest de tot(x>m L ínteres d aquest comentari r« és sino ti dt
mostrar com ti matem suport at la decoració, w aquest cas 1 espai
interior tal i com 11 define« 11 projecte arquitectònic, estableix uns
condicicmants fyrKlonals 1 estètics que cal seguir a l'nora de plantejar la
decoració i seleccionar els diversos objectes que la composen Els criteris
oe conveniència, solidesa i simplicitat aplicats per igual a la construcció
arquitectònica i a la decoractd de l'Interior integren definitivament Morris
en rexperiércfa de l'eclecticisme vernacular del Queen Ar« Revival dels
anys 70 Possiblement siguí la seva capacitat per satisfer aquestes neces-
sitats des oe! punt oe vista del comfon i del sentit comú amo objectes
produïts en oase a stocks i mecanitzats en la major part del procés d elab£
racte e1 aut conferei* un lloc important a Morris en la formació del
concepte actual de la nvenoa

Aim doncs, la pos'cio de Morris en ia nistona oei d sseny oe i nabi-
tatge ? la influencia o« la seva obra tant a la seva època corn posterior-
ment, qytda matisada en funció dei punt de vista nist&nc utilitzat En
aquest sentit tarnDé e1 mode1 oe casa dissenyat per Morns participa de les
mate»»es prcc»ietat§ oef mides anteriorment en relació deïs seus dissenys
PeçDfCtf o^'s t,e.j$ contemporanis, i est'1 decoratiu d*MOTTI« reore??nti
uf,a ¡iMa de iese^ivolupamerjt en 'a formació de la rivenda buro^sa
para, leía. '« f ms a un cert punt, alternated a la seguida otr i avantguarda
en ia gtnesi oe! Moviment Modern

En re«acio a i estil dels anys 50 i de la primera societat victoriana
íes cases 11ts idees de Morris suposem un plantejament totalment diferent
d€! concepte de decoraci i del tractament dels seus comporients En els
anys 70 constitueix una o* les solucions mes representatives dt i estil
propi del segon penodt victorià, ao^jell on dominen i eclecticisme i el
revival Rema Anna. En els anys 80, en canvi, l'estil de Morris adquireix
definitivament la seva posició alternativa respecte de les noves tendèn-
cies en la dect'acio i el disseny Si en ei seu temps» les cases estèticistes
'u oesagraoaven prof undament-'tney appear to me toc mucn made up of
goose gifclets and umbrellas*(S31)-, en períodes subsegüents el seu gust,
malgrat ser tant stver i sobriÍS32) com el deis corrents més representa-
tius del segle xx, no aconseguí adaptar-se al tipus de simplicitat o-jt
aouests proposaven L'estil de Moms fou un art conceptualment senzill
però basat en el tractament ornamental, mentre que els corrents de finals
de segle i posteriors començaven a descobrir la riquesa artistica en la
puresa oe la forma per tila materna Per tot això, però sobretot a part «r oe'
camí estètic sef jit per l avantguarda des d'alesnores» Morris esoeve un
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dels més f* «m 1 més victoriós de la seva època
A )a vegada, és en la seva oposició pietica a l'esteticisme f

teòrica a 1 avantguarda, quan Morris, precisament pel vctonanisme dels
seys productes 1 Als seus prmeipis tíe Cencío, ar onsejuei* establir un
Als models estètics més reexíts < més seguits per a totts aquelles
vivendes mie sempre s nan construït fora » malgrat els dictats de lavant-
guarda artística El seu model de comfort, prudent reposat i respectable ,
però sobretot comode i agradable, esoevingue un marc de referència obligat
per a totes aquelles cases amb vocació de normalitat, model que, curiosa-
ment a i actuarial encara continua vigent en aquest àmbit L estètica
senzilla i corrent de la major part dels seus productes U va permetre
entry, a mesura que crewa la capacitat adquisitiva de les classes socials
infer tors, en '»a majoria de cases t amb el temps el patró Morris sita
convertit en la imatge mes habitual oe la casa popular de la civilització
industrial

El caràcter alternatiu i complementari de la postura de noms
front a 1 evolució històrica de l avantguarda Queda perfectament palesa en
ei retrat rooot del client de la firma un personatge típic de íepoca
victoriana Que en els mateaos anys 80, no s avenia amb el tòpic de la
societat o» i seu temps pero gue tampoc ne es sen»ia identificat amb la
sof isticaciw afectaaa i decadentista de ' esteticisme de l'època Segons el
descriu Gioag, aquests clients eren

"nappy inte'iectua's a^ö testified Dy "hana-woven" outiool·, tnev
<vere blandly contemptuous of the p Jam pni! list ine o* the
midO'e r»<3 upper classes, deploring their taste and laughing at
their tidv, regulated lives They were unconventional, inclined to
socialism mú statistics, not averse to comfort, though affectmq
to despise deeply cushioned upholstery, far from austere m their
private lives, and sometimes far from chaste Their views arid
general approach to life differed from the intense "Art for Art's
sake* aesthetes They were devoted to country life, not the
established hunting, fishing and shooting »ife of the country
families and their parvemi imitators, but the simple life idealised
by the pastoral poets Many of them, like Morris himself, spent
much of their time in the country, where they acquired houses ana
adapted cottaqes, and partly furnished them with their own worts
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