
 
 

 
 
 
 

Tesi doctoral presentada per En/Na 
 
 

Anna M. CALVERA SAGUÉ 
 
 

amb el títol 
 

 
 

"Sobre la formació del pensament de William Morris" 

 
 

per a l'obtenció del títol de Doctor/a en 
 
 

FILOSOFIA 
 
 
 

Barcelona, 16 de setembre de 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facultat de Filosofia 
Departament de Història de la Filosofia, 
Estètica i Filosofia de la Cultura 
 

 



859

constituïa una alternativa de disseny molt seriosi, en algas aspectes més
avançada i acord amo les tendències de l'arquitectura contemporània que la
seguida per Morris a la seva empresa L esteticisme aplicat a les arts
decoratives, svuotava per a Morris 8. Ço una csmpetència cada vegada mes
potent, difícil de rebatre únicament amb el recurs dels propis objectes 16!

No vol dir això que les critiques de Morris a l'esteticisme i al
corrent de l art per lart responguin únicament als problemes comercials de
i empresa, car aquesta era encara una firma puixant, molt menys que correo
ponguln a una determinada política empresarial en un sistema de competen
cía Ara bé, el que si és cert és que de l argumentació de Morris es desprèn
una voluntat clara de desmarcar-se d'un corrent amb el que, com anterior
membre del cercle Pre-Raf aclista, existia la possibilitat de trobar-s'm
vinculat fins al punt que la seva obra fos considerada globalment com una
manifestació més d aquesta tendència 162 ís igualment cert que les
primeres critiques dirigides públicament per Morns a l esteticisme coinci-
deixen cronològicament amb els dos esdeveniments anteriorment
ressenrats i, per tant» es perfectament plausible veure la reflexió de
noms en funció directe d aquest context ambientas Així, doncs, cal
enterxjre ¡a seva actitud polèmica front a l esteticisme des d'una doble
perspectiva, una professional que planteja la discussió en termes pràctics
I estilístics, 1 una teòrica general out fa referència al concepte general
dart, o, mes Ben dit, d Art 5 na de tenir en compte que el que
veritablement estava en joc era ei perfil professional oe la figura del
dissenyador

Dins la primera perspectiva es poden considerar les diverses
alusions fetes a i art del Japó ja comentades arreu Cal destacar només que
aquestes plantejen essencialment una valoració tècnica oe les seves
possibilitats decoratives com a estil La principal equivocació que suposa
per a Morris utilitzar l'art Japonès com a model històric de referència
prové del que qualifica de manca de sentit arquitectònic, una característi-
ca general a tot l'estil especialment patent en la construcció estructural
de l ornamentIM D altra banda, Moms també desaprova els efectes
estètics i el plantejament constructiu característics dels mobles dissen-
yats seguint aquesta tendència, i no dubta en ridiculitzar suörepticiamet ei
sistema emprat per Godwin en les seves peces d"Anglo-Japanese
Furniture", o manifestar el seu disgust per les games cromàtiques propui-
sades pel moviment164 El contingut tècnic i disciplinar de tots aquests
cor, entaris demostren, doncs, una clara intenció polèmica, plantejada en
base a qüestions professionals pròpies de l'àmbit del disseny i la decoració
domestica
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En aquest primer nivell de discussió, r anàlisi critica de tes propos-
tes alienes es complementa amè un estudi i justificació de I actitud perso-
nal de noms i la seva Unia concreta de treball En aquest context s*inserti,
xen totes aquelles conferencies on Morris tracta (»Is diferents principis
gràf ics l tècnics del disseny de motius ornamentals i dels diversos bel's
oficis que cultiva a (empresa Atès que aquests nan estat àmpliament
comentats en els capítols dedicats al homs dissenyador m, val la pena
«estacar només, que, essencialment, les explicacions de Morris consis
teíxen en presentar d'altres models histories de referència i Justificar la
conveniència i la superioritat d'uns estils nistórics sobre d altres, desprès,
en explicar uns criteris constructius basats encara en la polèmica sobre
naturalisme i convencionalització protagonitzada a mitjans de segle per
RusMn i els Reformadora Tot aixO permetrà florís exposar més detinguda-
ment e! seu propi estil de disseny i justificar en termes tècnics i doc-
trinals Ses seves opcions personals

De tota manera, possiblement sigui ¿n la segona perspectiva d'anà-
lisi, conduïda a nivell teorie, on la intenció polèmica respecte de l'Esieti-
ctsme contingui elements de més interès des de la perspectiva actual la
situació creada per l evolució de la professió i la posició de noms en la
mateixa, M fan reflexionar sobre el fenomen de la moda i com aquesta
exerceix en l'àmbit de la creació d'ot jectes d'ús, » sobre el problema més
general de la fidelitat de l artista -en aquest cas, clarament (tel dissenya-
dor-, envers les seves idees, el seu estil i la seva pròpia ocra l66

Plantejada en termes més generals si cab, la reflexió comporta, lògica-
ment, una reconsiderado (te l'actitud avantguardista qut ja aleshores
començava a oonar-se en tots els àmbits de la pràctica artística Aquest
es el contingut fonamenta! (te tota la reflexió de Morris sobre 1 artista, ia
figura del geni i la seva relació amb la societat, així com d'aquella
experiència estètica que el corrent de l'art per l'art havia convertit en el
nucli i el fonament de l experiència artistica

Contra la possibilitat de seguir la moda i plegar-se a uns designis
estètics imposats, Morris hi opos* ' j figura de l'artista compromès amb ei
seu propi treball i compenetrat amb la seva obra Per a ell, una de les prin-
cipals motivacions de I art és la seva autenticitat respecte del subjecte
creador167 AIXÒ es el que essencialment stgnif Ica honestedat artistica A
l'igual que pensaven els Reformadors, és també r única via per a que l'art
creat en un determinat moment pugui Implantar-se pelà seus propis valors
i constituir una alternativa vàlida a la producció de consum i a les
influències foranies, com per exemple les que a repoca arribaven de França
168 En aquest sentit, Morris reprèn una visió de la figura de l'artista que no
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divergeix en res essencial de la comunment acceptada des del
romanticisme, recuilioa t rtelaborada per Rossetti, els simbolistes t els
estetes de finals de segle com una de les premises centrals dels seu idean
artist ic El que si aporta Morris és una definició de la moda on, per primera
vegada, aquesta Is considerada un fenomen artificiós, superficial i fictici,
que només pot ser acceptat desprès de realitzar un yan esforç de medis
per a donar-lo a conèixer, promoc »onar- lo, i convèncer els possioles
compradors de la seva oportunitat i valor car això és diftdl de descobrir
davant les seves obres Seguir la moda implica

"that i should spend or* day over my work to two days in trying to
convince reach and supposed influential laht they care very much
for what they really do not care In the least, so that it may happen
according to the proverb Sfliwether took tfc /em ¿nú we 3H went

horns se n adona tambe dels interessos economics que informen la
moda i sobre tot ìa necessitat del canvi estètic corn a factor de dlnamisrre
economic encara oue aquest fenomen tos només incipient a la seva epoca
170 dt fet, reprèn les indicacions fetes des del JOURNAL OF DESiGN en
contra de la política d'mnovacio pracfcada per les empreses de l'epoca per
a sorprendre i dominar constantment ei mercat en el sentit que aixu
suposava un greu inconvenient per a l aparició d'un disseny de qualitat en
1 àmbit de les mercaderies industrials 171 A més d aixú, el gust del canvi
peí canvi plantejava un segon tipus d obstacle per al desenvolupament
artístic ja que aquest obligava constantment al públic a modificar eb seus
entens estètics, cosa que convertia qualsevol tendencia artística en un
caprici i una joguina temporal !7; Degut als seus mecanismes de
funcionament, la moda no pot tenir en compte ni la qualitat artística d un
objecte ni tampoc la seva oportunitat social, car necessita canviar de
models i entens el mes aviat possible Només per aquesta raó, la muda es
totalment contradictòria amb les necessitats de la pràctica artística i els
seus resultats plàstics es revelen sempre com factors totalment externs i
forànis a l'art Però si la moda es demostra ser un fenomen totalment con-
traposat a I art es perquè s'oposa a la mateixa practica creativa impedint
qualsevol forma d innovació173 No cal dir que Vopctó dt Morris és
totalment oposada a la moda i que mai no aconsella a cap mista de seguir
dictats que venen de I exterior, tant st provenen d'uns promotors com d'una
academia La resposta es, doncs, la mateixa que la dirigida contra tota
estètica fonamentada sobre les regles del bon gust
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"follow nature, study antiquity» matee your own art, and do not steal
it, grudge no expense of trouble patience, or courage, m the
striving to accomplish the hard things you have set yourselves to
do'174

De la mateixa manera, són els artistes a través de la seva obra qui
poden decidir els criteris estètics soöre l orientació artística car aquests
sorgeixen durant el procés i son el resultat orgànic d un esforç continuat
175 Ara bé, si Morris no tracta més a fons la qüestió de la moda iimi-
tant-se a enunciar-la en termes generals, suggerint les conseqüències més
fàcilment previsibles per a 1 evolució de 1 art, això es deu a que» des de bon
començament, la moda se li apareix tom un fenomen derivat de la situació
en oye es troben les arts a la seva època, encobrint una problemàtica molt
més greu. El fet que calgui la seva intervenció per a imposar una determi-
nada tendència artística no significa altra cosa que I art per si sol és
incapaç o aconseguir-ho La malesa existència de la moda es, doncs, un
exponent mes de la condició marginada de les arts i (fel seu replegament,
car aquestes només tenen ressò dins un ctrcle molt limitat d'adeptes m

Oue les arts i. en general totes les experiències creatives realitza
oes amD una voluntat artística conscient \ veritable estaven condemnades
quedar aïllades en si mateixes i marginades de la vida social era, per a
Morris, un fet evident perfectament constatare en considerar els darrers
moviments artístics Moviments com el Pre-Rafatitsme, o la reforma
empresa per Henry Cole, que ñorns aprovava quant als seus plantejaments
artístics, fracassaren totalment en considerar l area d influència assolida
Tots ens

"nave concerned comparatively fe* people, tne mass of our
population not being m the last touched by them"177

Una fallida d aquest tipus només podia haver estat motivada per
raons independents a la seva proposta artística concreta Morris sabia,
però, que això era el resultat de tot un procés històric i que no podia
culpar-se un únic moviment de tota una situació heretada L origen del
problema es remonta fins al Renaixement, a 1 època en que, coincidint i en
eira correspondència amb els canvis socials i politics, el concepte d art
es va modificar substancialment per donar pas a la figura de l'artista indi-
vidual que s enfronta totalment sol i de manera personal amb una obra que
sempre mes serà reconeguda com a seva En diversos passatges Morris posa
especial èmfasi en el fenomen te la signatura de lobra d'art, l'aparició de
la qual constitueix, quan es contrasta amb l'anonimat en que treballa V



863

sa medieval, un signe inequívoc del catre Individualista I personalitzat Que
començava a prendre la pràctica artistica178. E) Renaixement no va tenir
les conseqüències oinamuzaoores per a l art que caldria esperar de la
preeminència artistica dels seus mes grans mestres, sino tot el contrari

"When the great masters of Rennaissance were gone, they who,
stung by the desire of doing something new, turned their mi$»ty
hands to the work of destroying the last remains of living popular
art, putting m its place for a while the results of their own
wonderful individuality"179

El gran error d'aquests grans mestres va ser oblidar que ells eren e)
resultai dei període artistic anterior i no reexir en comprendre que el carril
iniciat per ells podía modificar substancialment el clima artístic que
havien trobat i provocar un procés que comportaria el que, a l'epoca roman-
tica, es manifestà com una separació total entre el curs de l'art í l'evolu-
ció social m Molt resumit« aquest seria el procés seguit per lart durant
I època moderna, ei qual, prenent ei sentit invers a la direcció dels
esdeveniments socials i poHics, va consistir en un procés de restricció
progressiva de l'ambient on l'art tenia una existencia natural

" has delivered UD art to be the extlussive privilege of a í e*, arid
has taken front the people their bithright. while both wronged have
Deeri wholly unconoous of what they were doing" 181

Si aquest havia estat el tnst entén que havia dirigit revolució de
! art des del Renaixement, les reserves de Morris respecte de ! art per l art
apareixen quan el moviment inverteix totalment els termes i converteix
aquest entén en el nucli conceptual que defineix l'art í legítima la practi-
ca artística com a tal Amo el seu total desinterès per a les qüestions de la
vida real i per als problemes morals que ocupen i regeixen la vida dels
homes normals, 1 esteticisme margina voluntàriament l'art de la realitat
social que l'envolta, però quan, a mes, Intenta eliminar def inltivament el
públic de la pràctica artística negant-li qualsevol dret a opinar sobre
qüestions artístiques i menys enera la legitimitzacio del seu possible
Judici estètic -com havia d'escriure Whistler pocs anys mes tard l82-, l'art
quedava definitivament aïllat, clos sobre si mateix f suportant una nova
realitat a la que només s m podia accedir per medis artístics D aquesta
manera, l'art assumeix la &. /a condició d objecte rar i accepta ser un
fenomen de minories, tancat dins un cercle restret de persones on son pocs
els que es dediquen a la creació artistica i molts menys els que tenen
noticia dels esdeveniments artístics, coneixen les novetats creatives i es
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beneficien d'aquests avenços L'Esteticisme, f aquesta és la principa I criti-
ca dt Morris al corrent dt l'art per l art, no només accepta aquesta situació
sino que, a mes l'exalça fms convtrtir-la tn un trtt distintiu dtl ftt artís-
tic, considtranHa un símptoma d artisticità! 1 una prova de la superiori-
tat de l'artista respecte d'un públic ignorant i Incompetent que, en el
millor dtls casos, hauria dt confessar its seves limitacions tMClamant-se
admirat davant unts otrts d'art totalment incomprtnsiDlts l83 L art
tsdevé així un producte fràgil de "mire m i no tm toquis" àOHJC per als
iniciats, que cal prestrvar i conservar aïllat de mirades estranyes i igno-
rants que no poden copsar ni el seu sentit ni el seu veritable valor Morris
no dubtarà en utilitzar les expressions mes iròniques al respecte l94

La disconformitat de Morris amo una concepció de l'art com la
promoguda pels esteticistes des ds la teoria de l'art per l'art pot semblar
en un principi totalment lògica atès ei seu recorregut personal com artista
S'M aescoorei*. en fan part, una reacció vtsceral de rebuig, pero no ni ha
duDte oue per a poder ser coherent amo si mateix i explicar el rebuig que
sentia, havia de reconsiderar actituds anteriors, especialment les del
poeta somniador i nostà'gic 3ue només creu en l ari com una forma
devas'O Si en èpoques anteriors navia repetidament manifestat el seu mes
total desinterès per les qüestions d'orore social i polític, entregat com
estava al domini d'un art Que buscava l'evasió somniant el món de la
bellesa t del romance , noms ara reconsidera I actitud de r idle singer of
ar, empty day' a ìa llum de les advertencies de ftuskin "an idler on the
eartn, chasing the shadows of his own fancies"18S Per aquesta rao, no
manca en la seva critica a l'Esteticisme un tó autocritic Recordant les
sensacions de neguit i malestar personal daqueìls anys 186, Morns no
duDtara en afirmar, amo Ruskin, que tot art d'aquest tipus acaoara per
perore contingut humàl87 La falta de contacte amp el public suposa un
factor de desestabilització i de regressió per al prop, art, que perd tota
possibilitat de confrontació amb la realitat i el sentit de l'orientació,
convertmt-se en una de les activitats més amargades

"this lack of sympathy of simple people weighs very heavily on him
(I mf aust artista) and makes his work feverish and dreamy, or
crabbed and perverse (...) these are men who are stuffed with
memories of more romantic days and pleasanter lands, and it is on
these memories they live, to my mind, not altogether happily for
their art" m

Des del pnmer moment, Moms no dubtarà en reprendre el raona-
ment de Ruskin sobre l'orientactó artistica presa per Rossetti des del
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I860189 i, així. planteja la seva critica a l'tsttticismt l a la cultura dt
ì'art per i art a partir de Its obligacions morals i soctals dt rart front ai
public Però si Russin advtrtia Rossetti dtls ptnlls out hi havia en la lima
de trtoall iniciada, Morris pot constatar ti rtsultat davant rtxptrtèncta
cottània de 1 art ptr 1 art El problema prioritarl amb que tota forma
artística s enfronta a la seva época es la condició dt marginació en que es
trooa rtsptctt de la vida social, rtduida a ctrclts rtstrtts out actutn com
si d'una rtstrva ts tractés, i stnst comprtndrt quo

"thè tryth 15, that in art, and »n othtr things btsidts, the laooured
tducation of a few will not raise tven those ftw afcovt tht reach of
the evils that btstt tht iqnoranct of tht qrtat mass of population"
»90

Poc a poc, a mesura Que compren que els limits de ì'art per 1 art són
els mateixos factors que històricament han motivat que la majoria 0€»s
corrents sorgits en els darrers temps, àdhuc la seva labor professional
com a dissenyador, estan indefectiblement condemnats a actuar en aquesta
situació sense poder canviar-la encara que existeixi un dtsig exprés al
respecte, horns arnöa a la conclusió que la unica causa possible d aquest
fenomtn esta eri ei propi art i en tota ìa reflexió teòrica que prettn atorga»"
una categoria especial a l'art Mantenint l'aïllament, es disposa d'un recurs
per aconseguir aquella sacralització de l'art que una societat tan materia-
lista, pragmatica i Danai com la burqtsa U nega constantment191 La
pregunta que guia tota la mvtstigació de florris parteix duna constatació
d'ordre social i una valoració de caràcter ètic

"Now i as* you as i nave oten asking myself this long while, what
proportion of tht population in civiliztd countnts has any share at
all tn this ntctssity of lift?" m

Morris se n adona com tn realitat és la concepció de l'artista com a
gtni amp tots t is piante jamtnts sopre la practica artistica dtrívats, àdhuc
tn la imatge que tn dona Rusk m, t Is que realment promouen la marginació
social dt l'art rtsptctt dt) public El fil conductor dt la stva argumentado
seri dts tfaltshorts la critica sisttmltlca dtl conctptt dt Gtni tal i com
havia tstat formulat durant ti romanticismt i, tsptcìaimtnt tn la vtrsió
que tls esteticistes promovien i ajudaren a consolidar definitivament

En aqutsta critica, Morris planttja la discussió a trts nivells un
primer aborda la impossible repercussió social d'un art que valora la inconi
prtnssió dtl public i rooscurantlsmt formal com un indici dt strietat i poi
funditat artistica, cosa qut robliga a considtrar asptctts dtl Htnquatqe
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rustic l «l fonament de l'experiència estítica, el segon sorget» com a
conseqüència del primer i denuncia la base classista implicita en tota
con, -wo «aquest tipus, continuant I argumentació plantejada en relació
al concepte de Bella Art, ja comentada, tractant de demostrar, a mes la
falacia mistificadora que contenen totes les afirmacions sobre la superio-
ritat moral, hu p j« o muí lectuai de l artista en reíacifl a la resta deis
comuns morta i, rmalment, Morris considera la viabilitat que les postures
artístiques fonamentades sobre el geni tenen per al futur desenvolupament
de I art El primer nivell suposa essencialment una descripció de la situa-
ció de I art a la seva època posant de manifest les connexions existents
entre aquesta i la visió mes acceptada de l art en el sentit que s exposava
interiorment, en el segon es on apareixen mes clarament les idees estèti-
ques d» norr<s l la seva vinculació teòrica amb I obia de Rusk m, àdhuc en la
comprensa sociològica a» la societat del seu temps la tercera que cont*
un» forta component utópica ja oes del plantejament, es una reflexió mes
aviat de caràcter ètic i ideologic important sobretot perquè conduirà
Morris a considerar mes detingudament la problemàtica política en el sen-
tit del quefer per a promoure una veritable millora en el camp de l art

En primer lloc doncs si es pot consider» el matem concepte a»
geni com la principal causa del procés de separació entre I artista i la
societat, at«6 obeeix a raons de diversa índole, entre les quals destaquen la
revisió de la practica artística i de i obra d art operada en funció de les
noves característiques del creador les del llenguatge expressiu i plàstic
adoptases per l artista i. finalment la inexistència dun element d»
mediació, tant a nivell plástic i firmal com conceptual, entre I artista i el
seu públic noms rebutja en primer lloc tots els trets que havia anat
incorporant la figura del geni en el procés que va des de la caracterització
romàntica del geni fins a la formulació dels estetes a traves de Rossetti
Segons aquesta darrera, 1 artista es un tipus especial de persona que només
s interessa per la seva experiència personal i la seva peculiar relació amo
un mon que ja no pot comprendre sinó es a traves de I experiència estètica
Així, si originàriament I artista era especial perquè era capaç de comr
ore els designis de la providència i revelar-los «Is homes, aquesta mena de
sacerdot amb capacitat cogniscitiva va deixant llu. a un personatge que es
un geni perquè compren l art, cosa per a la que requereix dunes dots tan o
mes especials Motivat exclussivament per l art, totes les facultat: neces-
sàries per a reaccionar l desempallegar-se en aquest món, -talent, profun-
ditat de sentiments, finesa de sentits, capacitat d introspecció i la suggti
tió <le poder trobar alguna cosa d especial dins seu-, tot converge» per a
que artista s aïlli en si mateix L unica inspiració valida per al artista
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esdevé així el propi art, ), d'aquesta manera inicia un procés d enlairament
en solitari Es precisament aquesta complaença amb si mateix, amb la seva
pròpia experiència individuai, i la creació tfun Htnguatge stu específic per
a expressar-la el que nega tota possibilitat d iccès ais forinis que no han
realitzat un esforç especial per entrar en l'univers personal de l'artista La
teoria del geni suposa, doncs, acceptar una determinada concepció de la
practica artística, en la qual son els mateixos materials expressius, els
problemes propis del llenguatge pllstic compresos en la idea d'estil perso-
nal, els oue dibuixen una clara frontera entre el mon de 3'artista ! e! de
i espectador un cop individualitzat t personalitzat i estil, desapareixen
definitivament els mitjans mediadors I art refent sempre a si matei* i a
la seva pròpia tradició, entra en un circuit particular on cada vegada robra
perd mes possibilitats d'oferir claus interpretatives a un espectador ne
format Però si en aquest procés apareix una nova tradició, aquesta ja no te
continguts culturan i civihtzatons i s na limitat a ser ona evo lucio espe-
cialitzada, perdent definitivament l univers del sentit oue històricament
generava les formes i reduint els repertoris estilístics a esquemes here-
tats vai ids per la força dei costum i la repetició

"a senseless mechanical reproduction of misunderstood forms that
so carried out have lona been nothing but a mark of bad workman-
ship and a nuisance to oood, a trouble and a weariness to the eyes"
»9!

£a, dunes, el Pf OCH art ouan es rtcolza en la figura del gen; qui mes
directament impedeix i accés i la participació de! public en eis esdeveni-
ments artístics la concepció del fet artístic, l obtenció del material
plàstic i expressiu amb e! que treballa i la caracterització de I artista, tot
són barreres out r art disposa davant el seu públic natural Arribat aquí.
Morris es troba davant una paradoxa difícilment superable que ref lexa
perfectament el to dubitatiu de la seva recerca en aquesta època Atesa la
desqualificació feta anteriorment de la moda en base als deures d'honeste-
dat i ngurositat de l'artista amb la seva obra així com 1 obligació de donar
el millor de si mateix per a què una obra sigui veritablement autentica,
com pot un artista acomplir les seves obligacions com artista per evitar ae
caure en la moda sinó és sent fidel a la seva individualitat creativa, ais
seus propis sentiments l a la seva experiència estètica personal? Corri pot
un artista intentar no perdre el contacte amb el públic i amb tota la comu-
nitat social si per a fer un art autèntic ha de ser f ideï a si mateix sens»
fer concessions a la moda i al gust d'un públic totalment deseducat" Final-
ment, com es pot aconseguir que un determinat llenguatge plàstic sorgit
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del treMH esforç»! i consirós d'un artista sigui autèntic i a la vegada
comprenstt'-' its respostes de Morris pretenen trobar una solució de
compromís reconsideran! la superioritat dti geni i buscant un element
mediador entre l'artista i el públic

Cal tenir en compte que, a grans trets, tota la critica de Morris a la
tendència de i art per r art i a l'esteticisme decoratiu, especialment pel
Ojue fa al formalisme plàstic i expressiu propugnat pel moviment, pot ser
perfectament interpretada des de la perspectiva de la incipient avantguar-
da artística, un fenomen que, a la seva època, començava a influir de forma
decisiva en els moviments artístics La idea davantguarda aplicada ai grup
davanter d una determinada manifestació cultural estava ja continguda «n
I» definició romàntica del geni en tant que sacerdot i profeta de la cultura
Car'v le fou qui primer va emprar-la comparant la sumíssiu de I artista ais
designis ae la divinitat a la del soldat que sense acabar de comprendre ei
pia estratègic sap en cada moment que na de fer per assegurar-ne i èxit IM

Però si en el Romanticisme la idea d'avantguarda incloïa tots els aspecte:
dt la nia cultural i, p*r tant, tenia una forta connotació política, a finals
de segle 5 fiava circumscrit a lambii artístic i s entenia primordialment
com un proBiema formal lestihtic "* Era l actitud propi» de l artista ou*
es proposava quasi exclussivament la renovació plàstica i formal de I art i,
en general, de tots els procediments artístics vigents gràcies a un consens
soda) que busca subvertir tots aquells llenguatges amb una difusió mes
amplia i estable "* D«s d aquesta perspectiva l obra de lloms suposa una
reflexió sobre ei possible valor de I art quan es redueix a buscar l origina-
litat formal i al nivell de la investigació plàstica, independentment de la
nonestedat i la serietat amb que i artista pugui plantejar la seva recerca
Aní per a Morris, el principi perill d una opció d aquestes caracterís-
tiques torna a ser el de caure en la trampa de la novetat per la novetat,
perdent tot contacte amb d'altres aspectes Igualment importants per a
I art i oblidant que no sempre una novetat suposa una innovació veritable
AIXÍ, per exemple, es possible perdre de vista el fet que molt freqüentment
el millor art es limita a aplicar d'una manera mes adequada l mes rica en
possibilitats el material expressiu disponible Això pot provocar en el mon
de l art una situació similar a la creada per la moda en d altre* àmbits de
la producció de manera que la preocupació per estar al corrent de les
darreres novetats plàstiques pot desoriMtr l artis ta de la seva pròpia
feina l àdhuc fer-ll renunciar a aspectes fonamentals del seu tremali per
i únic motiu que son d'ferents als dictats per la moda C altra banda la
preocupació per subvertir llenguatges i procediments generalment
compartits per referència a una tradició tendeix a eliminar les claus
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universals d'interpretació i convertir les seves own m mm objectes
decoratiw, un risc que des de llavors sempre IMS ha planejat sobre
i aventura avantguardista

L'advertència pot ser considerada molt prudent i. fins t tot,
escessivament conservadora respecte a la situació de I art pero »o per amo
demà de ser premonitòria car des que Oscar Wild» vindicava I essenra
decorativa dels millors quadresIW, gran part de la teoria de ran esta
dirigida a mostrar, encara a l'actualitat, com l perquè la Investigació
formal supera el nivell decoratiu i pot assolir el nivell o"Art en la
presentació plàstica de les seves conclusion^ De tota manera, cal tenir en
compte que la preocupació principal de MWTIS son les arts decoratives i
que, en discutir l'actlturt avantguardista, esta fent 'eferencta ai prob'ema
deia creació a objectes d us i al de i arquitectura En aquest sentit, norr is
deoat la possibilitat que s apliqui a la creació dels objectes d'us una visió
de l art derivada directament del camp de les Belles Arts sense cap mena
d'adequació de les actituds artístiques corresponents Les divergències
fonamentals apareixen quan es la figura del dissenyador el que, adoptant
una actitud avantguardista, s arrisca al mateix aïllament i incomprensió de
i artista plàstic, cosa que si mes 10 es contradelx amb la natura pròpia de
la seva activitat Aleshores, l'aventura avanguardista té uns costos addiclí
nats per a I art i per al disseny car, en assimilar la incomprensió del públic
i de la societat en genera! com el seu medi mes natural de creixemen', pot
quedar convertit en una mena de reserva cultural integrada per uns objec-
tes rituals i sacralitzats, distribuïts com a productes escassos i rars, que
només serveixen a la diferenciació social i la formació d unes castes
separades intel lectualment i estètica

En aquest sentit, l opció practica i teòrica de Morris en favor d un
cert (eclecticisme patent en els seus millors treballs de disseny, la
decisió d utilitzar els motius que per al públic son mes familiars "* -com
les flors leis jardins anglesos, els ocells i d'altres éssers de la fauna
domestica "*- seleccionant-los per criteris formals segons la capacitat
de geometritiactó i d'integració en esquemes constructius determinats en
el disseny d estampats i teixits Havorats. o els criteris de comfort i
comoditat que guien els projectes d'interiorisme, adquireix un segon
significat constitueix una alternativa formal i funcional que busca
subvenir les necessitats del públic a partir de l'adequació estètica äs
models ja coneguts D aquesta manera, Morris suggereix i prova com les
veritables innovacions, o almenys les que tenen mes possibilitats tfmter-
venir i modificar l'entorn humà, no depenen del grau de novetat plastica i
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part de la seva actitud professional posterior al i860, constitueixen uri
vaiuds criteri per a diferenciar en ! arquitectura i el disseny moderns,
tambe en els possibles post-modernismes, aquelles obres que, malgrat no
ser innovadores o originals, son veritablement, progressistes i avant-
guardistes de les que son mer manierarne estilístic responents a
operacions especulatives o dautopromoció

No oostant això, la critica de Morris a 1 avantguarda es planteja
únicament en relaao a la vessant plàstica l f ormai'sta de la mateixa, i
més concretament al que pot quallíicar-se d'avantguarda lingüistica
Reprenent ei sentit universalista que ei terme tenia en e! romanticisme,
Morns accepta la possibilitat i ?! dret que te una determinada minoria,
sigui o no genial, a dissentir del caire que prenen determinats esdeveni-
ments tal i com Min ho havia explicat en parlar de la llibertat201 De fet,
aquest és ei contingut principal de les admonicions de Morns a la resta
a artistes per a que reaccionin i lluitin en favor de la millora de les arts a
repoca i coi labonn a1 sorgmient d'un veritable estti de repoca, encara que
hagin de renunciar en molts aspectes a la seva condició superior d'artista
202 Aleshores les critiques de Morris a la postura avantguardista
sostinguda per >a f gira del gem i els procediments formalistes integren
un segon nivell discursiu relatiu ai re! sòcia' de l'art Eh un altre moment
s'ha comentat com i de quina manera Morns veu en la situació de l'art un
reílexe de les condicions de vida i de tota s organització social, denunciant
ei caràcter classista que porta implícit el mateix concepte de Bella Art
L art ha aconseguit instaurar una nova diferenciació social estructurada en
castes Intel lectuals a partir del f au de formació cultural de la persona
En comptes d acomplir la funció formativa que té reservada en la societat
exigeix dels seus adeptes, com a entén oe selecció, que disposin ja
d aquesta formació si no la posseeixen de naixement ̂  Per mitjà del geni,
1 art afegeix, a més, la possibilitat que aquesta distinció sigui innata f
respongui a un designi trascendental el geni, que no pot ser creat per mit )a
de I educació, així com tampoc no pot domar-se ni cultiva- se, neix com a
tal, en paraules de Rusk in, "as a hippopotamus is borr a hippopotamus" &*
L'art contrau aleshores una responsabilitat social * política Ja que
col labora en la separació de les classes socials rotant-la dun cc.it ingut
intel lectual i espiritual molt mes difícil dultrar assar que el resultant de
la posició econòmica

D'altra tenda, limitant les seves Interver ¡ions a un cercle restret i
aïllat, i art renuncia a la seva finalitat prioritaria la de satisfer les nects.
sitats espirituals de l'home 1 de tota la c*l lectn itat, i així, es desdiu de
, seva potencialitat de regenerar de la humanitat L'art, especialment ei
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gran art, té en el pensament tíe Morris aspettative* formatives t didàcti-
ques per al espectador ptr la senzilla rad que promou el contacte amb la
bellesa, amb els grans ideals de la numanitat i amb tots aquells principis
ètics 1 nerotcs desenvolupats en civilitzacions anteriors D'aquesta
manera, l'art pot fer exercitar al oúfcllc les seves facultats estètiques,
desenvolupar la seva dimensió espiritual i cultivar tot allò de mes humà
que tenen les persones Per això, a traves de les tendències avantguardis-
tes i mes especialment del corrent de l'art per l'art, l'art contrau un nou
tipus úe responsabilitat davant la societat també és responsable de la
ignorància i la poca educació de la major part de la població, especialment
de les capes inferiors de ia societat

"this poor thin live among a few excepcional men, despising those
beneath for an ignorance for which they tnemselves are
responsible, for a brutality that they will not struggle with'

Així, doncs, Morns dinge'x la mateixa acusació a 1 esteticisme i a
tots els corrents Que assoleixen plenitud en el distanciament del seu
public natural que Cariyie havia dirigit a la noblesa i l'aristocràcia Eis
artistes son tan responsables -i culpables- com els nobles de Carlyíe oe no
haver volgut, sabut o pogut acomplir la missió social que tenien assignada
i, per això han naqut de replegar-se sobre oi mateixos Vista l'anàlisi que
Cariyìe desenvolupa de la Revolució Francesa, no te res d'estrany qce, en
aquesta època, horns, seguint el símil, arribi a pensar com una procacin-
tat històrica la desaparició total de l'art en un futur immediat

De tota manera, la missió que Morris reserva per a l'art no té *rl
contingut providencial que caldria esperar de Cariyle La s?va acusació, de
caràcter mes artístic, fa referencia a la impossibilitat de les darreres
tendències artístiques d'aconseguir fer realitat el vell ideal de l'estil de
l'època La gran reserva de Morris front a l'art per l'art es planteja qu^n er>
lideari del moviment no només hi manca qualsevol referència a aqwst
ideal sino que, a mes, aconsegueix renunciar-hi definitivament conside-
rant-lo un fenomen exterior al fet artístic que no pot ser objecte de l art
ni motiu de procupacló per a l'artista. Per això es pct afirmar que, ̂ istóri-
cament.

"The present century has no school of art but such as each man o»
talent or genius makes for himself to serve his craving for the
expression of his thought while he is alive and to perish with his
death" &1

Morns planteja aquí el que pocs anys més tard considerarà un dels
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principals motius de la seva conversió política st una determinada mamf¿¿
tació artística no ultrapassa el nivell te moviment o tendència artística
per esdevenir alguna cosa mes que l'expressió d'una individualitat creativa,
per molt genial, original 1 clarivident que aquesta sigui, no aconseguirà
mai ser un fenomen cultural, síntesi l expressió de le manera de pensar i
sentir d un poble en el que tota la col·lectivitat si sent representada Tai i
com afirmaria el 1883, àdhuc la seva laDor com artista 1 dissenyador, mal-
grat la intenció regeneracionista de les seves obres, estava condemnada a
desaparèixer ¿Jinlttvament amb ell sense cap scìucló de continuïtat
Aquesta manca de continuïtat històrica, és a dir, ta impossibilitat de
formar escola i crear estil, era el resultat lògic duna concepció de I art
que havia volgut sostenir-se únicament en les individualitats creatives i
que es fonamentava en la falacia del voler expressar per a la col lectivitat
una experiència estètica viscuda només individualment Si un moviment
artístic no aconseguia el respecte del public ni l'mteres d'altres creadors
potencials, desapareixia qualsevol probabilitat de perdurar, de reelaborar-
se i de ser continuada Així, tota manifestació artística convertida en estil
personal es perdria una vegada desaparegut rtmpuis personal d origen
norns compren aleshores perquè tota reforma de les arts basada en
i individualisme i les individualitats no té cap possibilitat d'èxitm

L'alternativa de Morris a l'avantguarda passa, lògicament. per

proposar diversos canvis en la pràctica artística, acords en gran part ais
seus plantejaments projectuals Parteix de la paradoxa existent entre la
figura moderna de t artista, una persona no necessàriament genial però si
honesta i fidel a sí mateixa, 1 la seva Impossibilitat en les condicions
actuals de l art i la societat per a comunicar-se amb un pubüc al que
necessita per a pooer deixar oe ser un crit indwiojal i esdevenir r art de
l epoca, i intenterà una solució de compromís que pugui fer compatibles
ambdues tendències opostes. D'una banda accepta com a oremisa el fet ou*
la pràctica d? 1 art és una labor individual, en la qual l'artista es compro-
met personalment amb el seu propi treball, 1 de l'altra esta plenament
convençut que ei veritable art, per la seva matenxa naturalesa, es total-
ment contrari a la situació d"aïllament,

"I believe that art has such sympathy with cheerful freedom, o&en
heartness and reality ( ) that she will live not Isolated and
exclussive" ̂

Per això, Morns marca com objectiu prioritari popularitzar l art
AI*O no significa altra cosa que permetre altra vegada l'entrada del public
en el món artístic, que l'art torni 3 considerar el public com ei seu inter-
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locutor natura' i el deixi participar en i experiència artística de mantra
que tota la comunitat social, fins t tot la gent més seni i i la, pugui ámbar a
comprendre qualsevol oora d'art, sigui capaç de discernir i de distingir el
bon art del dolent Aquesta comprensió ha de s«?r tal com per a que un artis-
ta pugui ser valorat pel que és sense que el! hagi de renunciar a les seves
creences personals, a la seva actitud com artista i a) seu estil propi, en
una paraula, que l artista w<gui ser fidel a si mateix i honest amo l obra i
amb el seu public

"Well understood both by the maker and the user let the arts grow
m one word, popular"210

En la formulació de la seva alternativa, Morris no només reprèn
aiçuns deis aspectes fonamentals de la visió rusMmana del fet artístic
sino Que ^capera alguns dels v&lors mes progresses dtl romanticume,
especialment aqueüs aue busque- an potencial humamtzador per a I art i
Que el consideren patrimoni fe tota la humanitat front a l'elitisme neoc'u
sic i secentista2n Així f s pot reconèixer en la formulació de l ideal
mornssia una reactualit aao del principi formulat per Wordsworth segons
el qua' el poeta "is a mm speaking to men'212 Morris introdueix, pero,
algunes puntual itzac'r,is sobre i artista en un sentit oposat a la idea del
geni plantejada per Wordsworth en el mateix text213 En aquest sentit, per
a Que l artista no renunciï a la seva IHbertat creativa t a 1 expressió de 'a
seva personalitat a traves de l'obra, Morris nega el que aquests aspectes
siguin patrimoni eAClussiu d'una classe superior de persones El geni no es
ni sera uria persona diferent a la resta de la humanitat, com a màxim pooei>
existir diferencies de grau entre els homes quant al seu talent artístic
però aquestes mai no poden traduir-se en distincions qualitatives No hi ha,
doncs, cap impediment fisiologie ni psicològic per a que la major part de la
població pugui ser receptiva ais fenòmens artístics i sentir una reacció
positiva davant el seu estímul corri tampoc no hi na cap obstacle per a que
pugui entendre'ls Morris és categòric al respecte

"But all men who are not naturally de'f icient ( ) have imagination
in some measure, and also nave some of the order which guides it,
so they re also partakers of the greater arts, and the masters of
them have not to speak under their breath to a half-a-dozen chosen
men, but rather their due audience is the whole race of man
properly anc healthily developed"2I4

Ara bé, per les mateixes raons per les quals tothom pot ser destioa
tan i receptor de 1 art, tothom pot aspirar també a ser creador sempre i
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Quan no s'exigeIMI d'una persemi que emprengui unes tasques per a les que
m na rebut la formació suficient o que no s adiuen amD la seva personali-
tat, sempre t quan es puguin considerar formes tfart o&res que no assolei-
xen el nivell exigit als genis o que no pretenen fer gran art, sempre i quan
es reconeix! » s'acceptin diferencies entre les arts en base a la seva
finalitat social i les creacions més humils i utilitàries siguin tingudes en
compte en tant que resultats duna laoor creativa i artistica AIXÒ no nauna
de suposar cap problema important ni tampoc requerir un canvi de mentali-
tat excessiu, la historia de l'art aporta innumerables exemples d'un tipus
dart executat amo els mitjans mes comuns per persones igualment
com ws

'What forms the great mass of objects that fill our museums
setting aside positive pictures and sculpture? it is not the common
household goods of past times7 ( ) You and i have been taught most
properly to loo* upon them as priceless treasures ( ) and yet they
are for the most part common household goods, wrought by
"con.mon fellows" as people says now, without any cultivation, men
who thought the sun went round the earth and that Jerusalem was
exactly in the middle of the world"2 '5

Per a que ai*o Dugui ser així, l'artista i tot l'art en general ha de
fer un esforç per canviar d actitud en desenvolupar la pràctica artistica
216 ha de terw menys conscience de si mateix, ser menys autocomplaent \
intentar posar de relleu aquells aspectes del procés creatiu, que sens duüte
existeixen, que demanen menys afanys i aporten més plaer

"that it shall have little self-consciousness, arid for the most part
be done with little effort, ¿o that the rough work of the world
would be as little hindered by it, as the work of external nature is
by the beauty of all her forms and moods"217

Si la disposició per a I art es prefigura com un dels trets identifica
dors de la persona humana, també ha de ser natural una certa predisposició
de I home per a la percepció í el sentiment estètic Continuant algunes
Indicacions öe Ruskin, Morris no dubta en afirmar que el sentiment d'atrac-
c»ó per la bellesa, origen i motor de tota pràctica artística, és una qualitat
innata a la persona, que forma part de la mateixa essència humana Per això
la capacitat per al gaudi estètic és una facultat de la qual disposen tots
els només, sense distinció de classe, d'educació i formació cultural, de
raça o de caràcter tothom sent l'atracció de la bellesa i la necessitat de
rodejar-se delia, "even m London streets"2í8
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"the love of beauty ^einq no accident of high culture but an inborn
part of every man born into the world, which is o.iiy imjroductive
when »t is forcibly stifeld"21f

Aleshores, la història de l'art adquireix en el seu coniunt ur> nou
significat social és el resultat de lesforç humà per satisfer la necessitat
oe bellesa sentida individualment i col lectiva a totes les formacions cully
rals i al llarg de tota la historia 22° Per aixö, lart és, en realitat, un
fenomen cultural que sorgeix de manera natural, espontània t lliure, durant
l acompliment de les tasques normals en la vida dels homes A traves de
l estudi ae la mstona especifica de les distintes arts decoratives, nom«
confirma la seva arrelada convicio que el sentiment d'atracció per la
bellesa, una afecció que anomena "love of beauty", constitueix la unica
causa visible de s aparició histórica de les arts aplicades i el mot y del seu
desenvolupament a) llarg dels temo«, de la mateixa manera que <•$, erofa,
ei principal motiu per a que, a la seva època, meretxm i ínteres de
creadors, dei public i de les institucions Eì caràcter innat dt Vafeccii per
la Deiiesa així conn les raons per les quals la recerca d art és una caracte-
rística essencial de la humanitat, que domina en totes i cada una de les
activitats de l home sense que això requereixi de cap afany extraordinari,
es pot observar perfectament er» les obres creades en totes aquelles
èpoques tan poc civilitzades com la Prehistòria i Aita Edat iitjà. la Grècia
Arcaica o e's pobles orientáis mes primitius Així, per exemple, malgrat e<
caràcter rudimentari dels objectes i monuments prehistòrics, les mostres
d'una intenció dft:orativa i artistica en el tractament ornamental d'Dbiec-
tes clarament utilitaris proven com i experiència artística sorgeix espon-
tàniament com ei complement necessari en les tasques normals de la vioa
de cada dia, fruit duna facultat que Homs anomena 'inte! iigència mccns-
cient" 221 És la mateixa /acuita! çue guiava als bards, ais rapsodes i els
poetes populars quan creaven les grans narracions èpiques i els contes de
totes les cultures primitives, des de Grècia f ms a Islàndia -02 Aquesta
mena d"*intei ligencia inconscient" característica dels estadis histories
menys civilitzats, esdevé l'impuls bàsic que, combinant-se amb d'altres
fatuïtats humanes, ha empès l'home sempre i arreu a convertir tots els
seus treballs en obres d'art La historia general de l art aparec aleshores
com la labor d'un únic instint humà que treballa dins una tradició
especifica inlnterrupuda ̂ s

La intei Hgència inconscient" no només explica l or »gen cu-1 art i
mes especialment de lart aplicat, sinó que estableix també i ideal artístic
que Morris considera el natural per a l'art i, tal com indica Northroc P rye
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224, articula el model social i humà basic respecte (tei qual Morris pensa ti
renaixement de ì art en el futur l estructura e! seu concepte d art popular
com una alternativa seriosa per a la maceixa practica artística En aquest
sentit, tots els estadis històrics anteriors suposen una prova indiscutible
de la interrelació existent entre artista i pútllc, de la qual depèn la seva
preeminència com a forma d art La superioritat artística d'aquestes
èpoques no es planteja tant en relació a I excel lèrcia dunes quantes oDres
individuals sino pel fet que qualsevol dels seus objectes son cores d art
Constitueixen, doncs, un exemple Immillorable del que succeeix
artísticament quan tots els memores d una comunitat poden participar »
intervenen activament en ei procés artístic

"So tiat m those days all who made anything shaded in art, as well
as all people who used the timos so made that is all people snared

V«m art *•-

Aquest ès e1 ver »tat «e sertu de! concept? dart popular deferot
uef torris Dt fet, es tracta del concepte d'estil històric característic dt
totes íes èpoques anterior s ai Renaixement, sorgit orgànicament de! fync.M
nament soda1 cosa suostanciaiment estinta dei principi ot la moda qu*
cre3 ufi art especialment dirigit a1 poble ̂  Horns reprèn aquí el
m issai oe cenfal de Russin a The Stones of Venice, or. el gran valor del
got »c deriva de '«a coi laDoracio de tot un poDie en la construcció dels seus
ignore i mçc monumental? edificis, especialment dels artesans mes
b«nzili«22? un estil, així cow una gran obra, es el resultat de la C' ' la-
bor ací ó ço' lectiva, 3e la participació ' el compromís de tot un poble, sense
distincions Quant a la qual «t at fä les persones el sou nivel) sòcia) c les
seves capacitats inte i lectuais un eitii es la summa de moltes obres dife-
rents i (te qualitat diversa integrades, on les labors mes humils mereixem
tanta atenció i cura com les més excelses composant un tot variat però
sobretot viu La proposta de Morris, doncs, no consisteix en bandejar la
f igyra del geni w la societat, car reconeix en diversos passatges #e
i existència te les arts »ntel lectuais és necessària aixi com també és bo
que es mantinguin certes diferències entre les arts 22e, la seva proposta
concreta consisteix més avtat en fomentar un tipus de geni col lectiu
reconeixent la capacitat artística com una de les aptituds naturals oe la
humanitat

"this was the case in the times that i have been speaking of of art
which was made by conscious effort, the result of the individuai
striving towards perfect expression of their thoughts by mtn very



878

specially gifted, there was perhaps no more than there is now,
except in very wonderful and short periods, though I believe that
even for sucn men the struggle to produce beauty was not so bitter
as it is now But if there were not mo¡*e great thinkers tnan there
are now, there were a countless of happy workers whose work did
txpress, and could not choose but express, some ongma! thought,
and was consequently both interesting and beautiful" ̂

És precisament aquesta multitud de treballadors feliços i compla-
guts amb el resultats del seu treball els qut, per a Morris, estableixen la
millor mediació entre I art dun període i ta societat Aquest, que evident-
ment correspon ai camp de les arts decorat ves, constitueix ramtit mes
adequat per a la difusió o> les innovacions artístiques promogudes per les
Belles Arts o per l'Avantguarda plàstica així com també defineix el camp
dacucacio i comprovació daqyestes novetats Atès que les arfs decorati-
ves, per definició, actuen directament sobre la vida quotidiana configurant
tots els elements que composen l'entorn material d'una cultura, la part'ci-
pac'ó del públic està garantida car és ur, requisit necessari per a la
matela activitat per la qual cosa tot tipus a innovació formal, gràfica o
funcional pot amoar a tots els sectors de la potiacio i ser immediatament
compresa i ^alorada per les seves qualitats Intrínseques Pero per a que 'es
arts decoratives puguin acomplir aquesta funció de mediació no nan ae ser
cultivades oer yn$ personatges processionalitzats convertits en article? '
per tant, en genis especialment oeaicats a la creació d'objectes mcompren
sit'es. smc Que s ha de potenciar que sigui tota la comunitat qui, en 1 acuffi
piiment de les seves funcions habituals, realitzi obres d'art, de manera que
qualsevol individu en ei seu treball pugui comprometre-sni personalment,
expressar-hi els seus sentiments i preocupacions en tant que home i donar
sempre el millor de 51 mateix, per molt rudes i rudimentaris que siguin els
seus mitjans25C Només aquesta revaiorització de's treballs mes comuns
assimilant -los a les labors artístiques pot mediar realment entre un art
veritable i la societat, i garantir, a Sa vegada, que l'art no renunciï a la
recerca avantguardista Es tracta tfun canvi de mentalitat que segons
Morris ha de mtctar el propi art mostrant a la societat quin és el camí a
seguir

"now there is certainly no chance of the more individual art
becoming common, and either wearying us by its over-abundance, or
by s»oisy self-assertion preventing highly cultivated men taking
their due part on the other wort of the world, it is too difficult tc
do it will be always but a blossom of all the naif-conscious wer*'
below it, the fulfilment of the shortcomings of less complete
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minds out it will waste much of its power, mi have much less
influence on men's minds, unless it be surrounded by abundance of
that commoner work, in which all men once shared, and which, i
say, will when art has really awakened, be done so easily and
constantly, that it will stand in no man's way to hinder him from
doing what he will, good or evil ( ) l firmly believe that that
higner art produced only by great brains and miraculously gifted
hands cannot exist without it"231

De tota manera, l'evidència histórica que la genialitat creativa Dot
ser una vivència col lectiva no suposa, en el cas de Morris, dipositar tota la
confiança en el judia artístic del ouDIic en general i molt menys en el
púDHc de la seva època, ateses les condicions en què es trobava l'art
Morns no creu en una possible intuïció del públic davant el fet artístic ni
tampoc pretén demostrar ei valor ú un jgoic, emès per gent sense cap mena
de formació artística Encara que i afecció oer la peiiesa sigui una quai'tat
humana i una d'Spos'cio innata, el sentit de la beües3, es a dir 13 capacitat
de jutjar De que impMca la competència estètica, no ho és en absolut i el
seu desenvolupament demana de i exercici i del cultiu de les facultats
especifiques -especialment de ine facculty mat creates beauty" *32- A<*O
explica l'èmfasi posat per Homs en lab^íesade 1 entorn de la vida
humana car suposa un primer mit ja d'educació estètica i la possibilitat
d exercitar les seves capacitats naturals de fruïció estètica per a tots els
memores de la comunitat L aitra medi educatiu es lògicament 1 art, des del
més gran fins al mes humil, ja que promou ei contacte amb les coses belles
i amb els grar.s valors i ideals de la humanitat, i, commovent profundament
les emoc ions riumanes, dirigeix i guia la mirada en la contemplació del
mon Però tot ai*o es completament inútil si la persona no te possibilitat
d aplicar-ho i posar-ho en practica a través del seu propi treball apropiant
se del fet estètic i convertlnt-lo en una component de la seva vida quotidM
na Per això i abdicació implicita en 'a postura de l'art per r art i en i acti-
tud avantguardista pot tenir con-' ^uències tan greus per al futur de l art
ja que el condemna a desaparèixer de la vida social i, amb el temps, a la
seva extinció definitiva

Afirmant la capacitat formativa de l art, i també la proposició
inversa, la possibilitat de l'artista de ser format, homs ultrapassa consi-
derablement la critica de Ruskm demolint els darrers puntals que soste-
nien 1 ideal del geni Si Ruskin considerava totalment inútils els esforços
realitzats per a formar uns dissenyadors amb la capacitat ornamental
uemostrada pels grans mestres del passat -com a màxim es podien
descobrir els genis en brut i esmerçar-se en refinar-los- car en cada època
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naixia (m mateix nombre de genis i la quantitat d'Intel. ligència creativa "no
es podía augmentar er un sol yam" 25S, Morris creia, amb els Reforma-
dors, que era perfecta nem possible formar professionals del disseny oei
mes alt nivell de la matela manera que es podien ensenyar les tècniques
del dibuu 234 Òbviament, dibuixar no és el mateix que dissenyar, però
ambdues activitats poden ser apreses i millorades a traves de i estudi i de
la practica Per a Moms, el veritable aprenentatge s assoleix treballant,
estudiant constanment els millors exemples histories, examinant, compre-
nent i estimarti cada vegada més la naturalesa, i, finalment, dissenyant,
procurant pacientment dominar unes tècniques conèixer uns materials i
aconseguir uns resultats que siguin adequats per aquells que els nan d uti-
litzar 25S Des del punt de vista de la teoria estètica, tant l'art com la
quanta! estètica queden cada vegada més lligats al procés d'e*ecuctc> »
totes les arts, aonoc les mes mte) lectuais. queden assimilades a una
oeterminada noetica Morns recupera aw e- concepte mes pre-romantic
dart, e5 mateu que PUS* in havia provat de superar establint una distinció
categorica entre 1 art ventati? i !a labor dels artesans, entre 1 art i el

aìi manual236 Morns en canvi ro dubta en acceptar que lart ven-
.e només pot e«'st»r er la pracnca dun of »c i ' que la labor deis artesans

on i erguí1 d art'sta derwa del treba1 1 del qual viu 237 const ituei* uia
forma suprema dart Per a, AU la Qualitat artística esde»e pràcticament una
qüestió ao'iC':íe

we have a' of us 5ear<i d'scuss'ons as to w»tner art snou'c ae
for art s sai<e, s îouia »tseif be its own end. or De don* for a purpose
-more fruitless discussions tr»ey are, i must sav T.ere confuss'on
of words YOU may be sure botri that a real ^list dees r»is work
Decause i»c likes it, and that when do^c us a blessing to his
fellows"239

Des d aquesta perspectiva, és logic que la recerca prossegueixi per
examinar les diverses 'armes del treball aparegudes històricament no
només amb la intenció d'establir una nova síntesi entre talent, habilitat i
gaudi estètic, sinó també per a comprendre ier -auses profundes que
impedien a la societat victoriana de disposar duna forma artística at
mediació entre les Belles Arts, la possible avantguarda artística, i la vida
quotidiana de tota la comunitat
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/.5. Us condicions tie Tart, les formes del trefe*!!.

"That thing which I understand by real art 15 the expresston by man
of his pleasure m labour"240

SI històricament l'art ha estat un (fels principals responsables dt
la situació assolida a finals del segle x¡x, aconseguint d'allunyar la prac-
tica artística de les preocupacions i les activitats pròpies de la vida
quotidiana i contribuint directament a la desaparició d'un art aplicat que
serveixi de mediació entre l'art i la societat, no hi ha dubte que també-
i evolució seguioa per la societat comparteix Dona part ö aquesta responsa-
bilitat, especialment quan es consterà la manera com les novfs formes
d'organització ' de relacions socials han incidit en la creació d objectes
d'us Des d'aquesta perspectiva, el fenomen que més directament ha
contribuït a ?a desaparició de Ses arts decoratives és, lògicament, la
reorganització del sistema productiu i totes les transformacions
esdevingudes en els darers temps en les activitats dedicades a satisfer

les necessitats materials de l'home Denominada "era de l'industrialisme'
segumt Carlyle o "seg'e del comerç en la terminologia de Moms - tfie
Cenujry of Commerce1*1-t \ aovemmem ce la nova societat na consolidat
la tender-eia a desaparèixer oe l'art popular, substituint el mes petit
vestigi d aquest art a base de proveir industrialment tots els útils, les
emes i els artefactes necessaris per a la vida quotidiana Esbrinar perquè
la implantació del nou sistema productiu na comportat la pèrdua ae tot
tipus de coni-ngut artístic en aquests nous objectes, constitueix un dels
motius principals de la rei le- xlo de Morris sobre la seva època Entre les
causes per les quals la societat victoriana : iota la cultura vuitcentista,
malgrat el refinament de moltes de !es seves aportacions i la
culturalització de bona part deia seus representants, no na estat encara
capaç de generar un estil artístic propi, en e' qual s'ni senti representat
to^ el poble, destaca indubtablement el tracte que aquesta societat dona a
aquells només encarregats de crear i fabricar els objectes dus, els
mateixos que, en d'altres situacions històriques, cultivaven les arts
decoratives i es dedicaven a aplicar art en tots els objectes que sortien de
les seves mans En una paraula, aquells homes coneguts com els artesans
que ara, "m the s!ang of to-day", s agrupen sota la denominació genèrica a«?
classe obrera242 L'anàlisi morissiana prossegueix per examinar
l'organització contemporània del treball, descnvmt-ne les diverses fornies
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possibles f establint una constant comparado entre aquestes t e) procés dt
creació art ist »ca

In la seva aproximació ai treball, noms no aporta gaires elements
nous a la reflento que durant tot el segle s'havia desenvolupat ai voltant oe
la Qüestió Ei treball i les seves formes d'organització concretes, així com
la relació existent entre cada una delies i tfaltres aspectes característics
del funcionament social, havien estat motiu de preocupació per a tots els
corrents te pensament importants al llarg del segle 1 molts eren els autors
que havien aportat dades 1 material d'analisi al respecte, centrant !a refle-
xió en yna direcció o en un altre Des de Cariyie t Coöbett fins a Adam
Smitn 2431 els primers economistes, el treball, o oe des del punt ae vista
del seu resultat o sia el producte i la producció, o pe des de la perspectiva
de1 procés i la seva relació amb rrvrne, constituïa el tema central des d'or,
atwrjar e* problema més general de la comprensió dt ta societat industra'
D 3> fra canaa. ia f orf a component ideològica que stentava el concepte de
treba:5 er la soc'*tat victoriana provinent de i ètica protestant, rnavia
cor^e'tit en u" %aic«r indiscutible a partir del qya' es generada, i es

e' funcionament sòcia« de i industria'isme i totes les seves
tf ai puritan»sme victorià, e1 treoall era un valor

en si mateix símbol oe la virtut i a la vegada expressió dur»
p-ijr,a banda, constituïa una mena de terapia obligada a través de

'iè qua' ' N)!T^ e; purificava i es perfeccionava com a nome £er ai «o
Ca r i y fe pot afirmar fi carácter r»0o¡e i sacre dt tot treoait. evert t ne
cotton SD-nnr.g i45, e^ tant que via ae perfeccionament individual De
l'a'tra, E>eró, e' treball d'un home era també considerat per la mentalitat
ca :»''«r.ista COIT. ia seva ^ocacié, recuHint el sentit diví del terme vocació
L ei'l* e« et treoah esdevenia a»»i ona prova evioen? de la virtut dun nome
e^ la consecució de la seva vocació i un signe de la g/acia divina de que
estava investit» mentre Que el fracàs econòmic palesava la situació inver-
sa i justificava ei càstiç social com evidencia de la voluntat de Deu
D aquesta manera, ! organització industrial del treball i totes les seqüeles
oe caràcter social semblaven una mena d assaig genera!, una premonició en
aouest mor» del que succeiria a l'altre Per ambdues raons, el fet és que la
societat victoriana acceptava les condicions en que treballava, per molt
inrtumanes que fossin, perquè eren voluntat de Déu i les vivia com a proves
que la dwmitat posava a la virtut dels homes El treball que continuava
sent el resultat del càstig bíblic, era viscut com una obligació desplaent i
hostil però totalment indefugible 2*

Horns, conscient o inconscientment, es hereu (fe tota aquesta tram
ció de pensament i més especialment d'aque'la que articula la seva entità
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a la societat burgesa a partir de r organització industrial del treball i la
denuncia ideològica dels principis puritans Es troben recullits i desenvo-
lupats en la seva formulació la majoria de conceptes relacionats amo el
treDali que han servit per posar de manifest totes les f alacies ideològiques
que sostenen la societat burgesa l, lògicament, com la majoria dels seus
antecessors, Morris centra la discussió al voltant del mite purità del
treball a través de l'arquetip derphJllistine" pero en ella inclou tambe a
tots aquells autors, com Carlyle, que, encara que pugui semblar par?joxai,
han contribuït a la formació del mite burgès Aquesta seria la concepció
que te una incidència més directa en la realitat pràctica, car no només or§à
mtza materialment el mercat del treball sinó que també legitima I organit-
zació moderna disfrecant-ne les conseqüències

Morns reconeix de manera explicita la Sabor de tots els autors que
l nan precedit en la denuncia de la societat industrial però només menciona
ets noms d<? Carlyle, Russin i Arnold De tots, però, de qui es declara segui
dor mes fervent es indubtablement John Ruskin Tot i destacant la rçtónca
estilística del critic i la seva gran eloqüència, en )a majoria d'aquestes
coníerències homs afirma haver-se limitat a reproduir les paraules de
RUSK m my excuse for ooing little more than repeating tnose words
*47Ateses -es multiples i variades influències que Morris va rebre de
Rusk in, val la pena constatar que, a mesura que Morns avança er» la seva
reflexió propia a1 llarg d aquests textos, va delimitant gradualment
aquesta influencia fins Que, l any 1881, no menciona Rusnn sinó es en
relació a la problemàtica del treball AIXÍ, per exemple, si a Tne *rt c? ne
Peopie( 1879). el primer escrit on Morris aborda detingudament la questic
del feüaii Rusk m apareix ai principi del text mostrant com es el
pensament a aquest autor el punt de partida oe tota la seva reflexió a Tne
Prospects of Architecture m Civììization( 1881 ), Ruskin només es citat ai
bell mig del text, justament allá on Morris emprèn la temàtica laboral Es
difícil extraure conclusions categòriques al respecte però suggereix el fet
que la seva evolució personal I allunya progressivament del mestre i com
això H fa dirigir 1 atenció vers d'altres fonts influents en el pensament
vuitcentista En qualsevol cas, sembla prou plausible endevinar una
voluntat de delimitar Tarea tfinfluèncta real rebuda i de deixar una porta
oberta per desmarcar-se del crític en aquelles qüestions que no
comparteix, especialment pel que fa a les conclusions artístiques >
ideològiques que s'en deriven 248

De tota manera, si és evident que en 1 anàlisi del treball, Morris
recull idees de diverses procedències, es igualment cert que domina i apor-
tació de Rusk m A On the Nature of Gothic en particular pero tambe en
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aconseguit una primera síntesi important establint una relació de causa-
efecte entre el mon del treball i el fenomen de I art. assimilant, així, la
problemàtica general de I organització productiva d'una societat al proble-
ma estètic de la creació artística homs h! trobava perfectament exposat
un esquema de la creació artística assumible per tots els sectors de la
població i un criteri estètic que implicava necessananwnt la participació
;ol lectiva en el fenomen artístic 2S6 S'adequava, doncs, perfectament a!
tipus dart popular que Morris preconitzava comprenia totes les activi-
tats implicades en la creació d objectes cus i les incorporava en igualtat
de condicions en la gran síntesi uf lobra arquitectònica sense renunciar
ais valors expressius implícits en la definició de l'art ni a les individuali-
tats creatives Ta! i com ell declara, doncs, Morris recull el plantejament
sistematitzat per Ruskina On theN$t(jreof'óotfìic t, adoptant iamateua
trama argumenta!, es Umita a exposar aquells aspectes que millor servei-
xen a !a seva visió de i art i del dtss?ny

Er, aquest sentit, Morris segueix Ruskm en el recurs a la compara-
ció històrica per a detectar i explicareis trets distintius més negatius per
a ) art ae la societat industrial en e) tractament de la qüestió del treball
una visió totalment idealitzada de la societat gòtica, construïda per mitja
de la interpretació de l'art del període, aporta el model des del qual desco-
Dnr i posar ae manifest les característiques de la societat industrial, cosa
que corrobora ei contrast existent entre els exemples artístics de cada una
de les dues èpoques A1 Però si en el cas oe Ruskm, els models de
comparació són els grans monuments de la Venècia medieval, Morris utilit-
za d altres exemples En et cas de l arquitectura, són totes aquelles cons-
truccions populars disseminades pel camp d Anglaterra i el nora d'Europa
pertanyents a una genèrica època pre-mdustrial K2 La majo» part
d'aquests edificis conservats a l'època utilitzaven els procediments gòtics
de construcció independentment de l'estil del període nistóric en que eren
aixecades del qual només incorporaven detalls estilístics superficials Per
això, tota I arquitectura vernacular constituía per a Morris un repertori
vivent, perfectament conservat del que és en realitat un estil històric, tam
bé del que històricament fou el gòtic. Considerats com a vestigis inconta-
minats de l'herència gòtica, els petits edificis rurals son una prova molt
més inequívoca que els monuments de Venècia del que cal entendre per un
art popular, de la permanència l durabilltat assolida per un estil veritable-
ment arrelat en la vida dun poble, i dels criteris estètics i artístics que
regeixen aquest tipus de producció artística De manera similar, en el cas
de les arts decoratives, Morris empra sovint per a la comparació els
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millors exemplars conservats de l'art del passat o de l'art popular encara
viu en països no industrialitzats En aquest sentit, el vertiginós retrocés
experimentat per ! art de ia índia des de la colonització anglesa ofereix un
exempt» vtu del procés seguit històricament r*r les arts aplicades a
Europa A3 Inevitablement, els termes dt la comparació es polaritzen
encara mes que no no estaven en 1 otra de Rusk »n, i si en el cas del mestre
la dicotomia s expressava en termes ae classicisme versus medievalisme,
ei plantejament de Morris enfronta decididament l'artesania amo la indús-
tria Morris reprèn aquí 'a lliçó de Cobbet sobre l'Anglaterra rural de la
seva infància, delimitant encara molt mes i ambit de reflexió i de critica
separant-la oe la perioditzacio propia de la historia de I art si aquesta
assenyala els canvis esdevinguts en l'actitud de I art i de l'artista, resulta
inadequada per considerar l'or igen i el procés dt les transformacions
socials, especialment quan es tracta de', sistema productiu

Apareixen, així, perfectament definits els oos axiomes bàsics de la
reflexió momssiana, els mateixos que expressen les raons del seu descon-
tent personal en primer l'oc, l'estat de deqradació assolit per la immensa
majoria d obres fetes per l home, entre les quals lògicament les arts, i tot
i amoient naturai en la societat del segle xix, en segon lloc, la qualitat
art^st'ca evident i inotscuptibie de totes les manifestacions artístiques de
qualsevol època anterior

"the contrast between ancient and modern , between the past and
present the universal beauty of man's habitations as they were
fashioned, and the universal ugliness of them as they ¿rt
fashioned"254

A Tne Nature of Gothic, Rusk m havia demostrat abastament com i
perqué la degradació de Its arts en el segle xix, i especialment de l arqui-
tectura, responia primordialment a la implantació massiva de la divisió del
treball en la majoria de sectors de la producció25S Però a diferència
d altres aproximacions al problema de la divisió del treball aparegudes des
d'Adam Smith, Rusk m havia volgut mostrar com aquesta tenia una clara
correspondència amb una particular concepció de I art i amb uns determi-
nats principis estètics, els quals coincidien, en tot allò de més essencial,
amb els caràcters estilístics més representatius de l'art dels períodes
histories on existien esclaus El paral lelisme estètic, lògicament, tenia
una traducció equivalent en l'àmbit sodai i, per tant, el carácter esclavis-
ta d'una societat tan lliure com la burgesa es feia evident només mirant
i art del seu temps i els principis estètics que el regulaven 2» Ruskin
podia, així, oferir una explicació minuciosa del procés de creació artística
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1 com l'ofici d'artista estava considerat en diversos períodes histories, a
la vegada que podía valorar estèticament i moral un estil a partir del
tractament lacerai donat a ; artista en una epoca determinada A la vegada.
la societat industrial, només per la dialèctica dels estils, s'integrava evi-
dentment entre les societats declaradament esclavístes

Les diferències existents entre els diversos tipus dornament arqyi
tectonic dels estils histories fan referencia a les seves característiques
formals i al tipus de treball creatiu que l'obtenció d'un resultat imposa ai
treballador, especialment a aquell treballador que executa l'obra Tot estil
que preterii ia perfecció executiva, busquí la bellesa en la repetició i la
regularitat, i utilitzi la simetria t reouiïiDn dels diversos components
com a criteri estètic, necessita esclavitzar el treballador i ob'igar-io a
una disciplina de reproducció mimètica d'un pla pre-establert, neçant-li
qualsevol oportunitat d expressar la seva individualitat i desenvolupar una
tasca creativa Aquest seria ei model oasic del treball mecànic la realitzj
cío d un objecte a partir d'unes regles pre-est abler tes que cai seguir
mimèticament sense poder introduir cap tipus de modificació r,i introduir
cap canv! respecte dei pia rebut, àdhuc quan aquest reporta una millora en
la quaiitat del treoaH i de 1 obra, car això suposaria ei fracàs estètic del
conjunt En canvi, tot estil regit per les qualitats oposades, que es capaç
d integra«" la varietat i conjuntar la diferència quar aquestes sorgeuen
naturalment de la laoor creativa duns treballadors individualitzats, que
son respectats com a només i als que se Is demana tot el que de millor
poden aportar segons les seves aptituds i capacitats personals Aquest
ser ¡a un estil fonamentat en la col laboraciú entre individus diferenciats,
en el qual tothom participa en la construcció de les millors obres duna
manera mtel ligent i aportant el millor de si matei*. aquestes mateixes
persones son les que poden utilitzar els criteris estètics de les grans
obres í reelaborar-ios constantment quan caoa un realitza la seva pròpia
feina A7 Només ai*i un estil esdevé veritablement popular, expressió i
compendi de les aspiracions de tot un poble Aquest es el missatge fonameo
tal d'On (ne Nature o f Gothic que Morris recull literalment, acceptant fins
i tot les preferències estilístiques í els criteris artístics que se'n deriven

De tota manera, el Morris pensador, una persona ja madura i un pro-
fessional experimentat, ne hauria acceptat les tesis de Rusk m si no nagues
pogut comprovar-les personalment en els seus estudis histories sobre les
aris decoratives, i trobat una explicació de caire més sociológica a les
explicacions de Ruskin Així, per exemple, en considerar rart grec Morns
ressalta l organització esclavista de la societat t«¡ i com Russin no havia
fet, però no veu en això una demostració de la qualitat moral del paganisme
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sino els llmtts culturals Que té uña societat sustentada per esclaus
Des de) punt de vista artístic, aquest esclavatge es demostra per la debu-
tat artística de les arts decoratives gregues comparada amb la superiori-
tat assolida per les Belles Arts de la mateixa època El fenomen s'inverteix
en considerar l'art de les societats més bàrbares 1 primitives junt a unes
arts plàstiques conceptualment simples i formalment molt rudimentàries
existeixen unes arts industrials molt elaborades i d'una qualitat artística
molt superior des de tots els punts de vista Aquest es el cas dels medie-
vals, però també dels àrabs, dels orientals, dels indis 1 dels biçantíns Tota
la historia de i art apareix aleshores capgirada quan se la considera des del
punt de vista de les arts decoratives fins al punt que els períodes de pleni-
tud i els de decadència artístiques s'ordenen de manera diferent A la vega-
da, els grans estils ilastics poden ser avaluats de nou segons el seu grau
ö incidència popular « )a seva capacitat per aplicar-se en tots els àmbits
de la vida cu'turai Es, doncs, la mstona especifica de les arts decoratives
\ de l'ornament industrial ei que corrobora a Morns les tesis de Rusf-'in
sobre 1 arquitectura t aferma el seu convenciment que la vitalitat dt les
arts exigeix a unes determinades condicions socials ̂ 9 Moms compro-
varà la relació existent entre els caràcters formals dun estil i les condi-
cions soc'als dun determinat període historic en l'àmbit específic de les
arts aplicades a la confer ènei a A History of Pattem-DesiomnQ (1879) Er,
etapes posteriors de la seva vida de conferenciant retornarà constanment
sobre la qüestió revisant les seves tesis sobre i art aplicat a la llum de les
seves noves idees polítiques

En refenr-se específicament al sistema laboral del segle xix,
Ruskm aborda la divisió del treball des duna perspectiva molí general 51
be apunta I existència de dos nivells diferenciats que no desenvoluparà ni
tan sols en considerar les conseqüències socials de cada un delís 2*° Un
primer nivell recull la divisió social del treball a partir de la distribució
de competències diferenciades, unes únicament creatives, les altres
merament executives, que son assignades a personatges diversos 261 La
critica atany la mateixa f igura del dissenyador industrial posant en dubte
la seva oportunitat professional 1 les seves possibilitats artístiques atès
el sistema productiu que el genera El segon nivell planteja la divisió tècoi
ca del treball segons la definició dels economistes clàssics A2, es a dir. la
compart imentac 10 interna del procés d'execució que dona origen a la
fàbrica i a la cadena de muntatge al voltant d'una única font d'energia meca
nica Les conseqüències que té aquesta organització productiva són total-
ment nefastes per al desenvolupament artístic però encara son mes greus
quan es consideren els seus efectes sobre la personalitat del treballador
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En la reflexió de RusMn, ambdós nivells són sempre tractats conjuntament,
nàquma, fàorica, produce ió trxKjstrtai f creadors autònoms, tot son fenò-
mens que convergeixen en igualtat de condicions en la destrucció del
procés de creació artística i que, per la seva pròpia naturalesa, son antago-
nies amb l'experiència estètica. Ben al contrari, tots coincideixen en
impulsar i promoure un tipus de treball mecànic de carácter esclavista que
mai podrà generar un art de tipus vital

En termes generals, Morris accepta el plantejament de Rusk in,
especialment a r mici de la seva opra de pensador També per a t U la
divisió del treball, sigui social o tècnica, és una de les causes principals
dt la degradació de les arts en la societat de la seva època i, t am De, de les
condicions de vida en que es troba un sector molt ampli de la població No
o&stant, degut a la seva Harp experiència professional i als seus
constants contactes amo molls i diversos àmbits del món productiu de
! època, no podia acceptar sense considerar-la mes detingudament !a
condemna rusximana de la producció industrial, especialment pe! que f a a
les seves impossibilitats artístiques D'altra banda, Morris sabia també per
experiència les diferències conceptuals i pràctiques existents entre
amodos niveiis de la divisió del treball i, si bé trobava legítim plantejar
un d'scurs generic respecte dels grans problemes artístics i socials, li
cal !a ir.trodur alouns matisos en tot allò referent a la qualitat de!
producte ' a les característiques de) resultat obtinguts en cada cas. però
també en relació de les conseqüències socials i humanes * la vegada el
seu ínteres per 13 qüestió especifica de les arts decoratives i el seu partí
cular procedir art'stic obligaven Horn s a reflexionar molt més detinguda-
ment sobre el procés de treball, intentant fugir de la dicotomia entre
treoai' creatiu-treoaii mecànic elaborada per Rus* in En aquest sentit, no
es pot oblidar que molts dels oficis practicats per Rusk m requerien de la
utilització de màquines en el procés com element distintiu de la mateixa
natura de lof ici La recerca de Morris, aleshores, es concentra en I anàlisi
de les diverses formes del treball existents a la societat de la seva època
en funció dels dos unies models de treball mínimament creatius ja siste-
matitzats la creació artística tal I com s'esdevé en les arts plàstiques
seguint el model de Ruskin, o les activitats de caràcter pràctic seguint ei
model o> John Stuart Mill Així, doncs, considerant el treball pels seus
efectes perceptibles per a I art i per a l'home en tant que ésser social, els
dos nivells de la divisió del treball estructuren tota la critica de Moms a
la civilització industrial i el porten a definir un primer programa de refor-
ma que, orientat preferentment a la millora de les arts, es sustenta *oore
principis ètics i anuncia ja una clara intencionalitat política
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Des de bon començament, doncs» la creació artística es pref igura
per contraposició ai sistema de ta divisió del treball, com un procés desen-
volupat per una sola persona Que s encarrega d una peça des de la seva
concepció fins ai tractament de l'acaoat Noméi així el treballador, o meu
ben dit l'executant, podrà confiar les característiques de l'obra l procu-
rar per la Qualitat del resultat així com mantenir una relació creativa amb
1 oora, posar afecte en la seva elaboració i sentir-la com a pròpia
0 aquesta manera, Morris oposa al sistema laboral de la seva època un
model de treball que rebutja a la vegada la divisió tècnica del treball al
llarg del procés d execució, i la separació del projecte en dtes fases, la de
creació i la de producció, assignades a personatges diversos AIXÍ, doncs, ei
treballador,

"he must know an about the ware nt is mafc mg, ana its relation to
similar wares, ne must nave a natural aptitude for MS work so
strong, that no education can force him away from his special Dent
He must be allowed to think of what ne is doing, and to vary MS
wort as the circumstances of it vary, grid MS own moods He must
De for e»er stn.-mg to make the piece he is at work at better than
the last He must refuse at anybody s bidding to turn out, I won't
sa, a Dad, but even an indifferent piece of work, whatever the
public want and think the/ want He must have a voice, and a voice
worth listening to in the whole affair Such a man i should call, no*
an operative, but a workman YOU may can him an artist if you win,
for i have been descnvmq the qualities of artists as i know them"
263

La unificació del procés de creació a partir de la integració de les
dues fases anteriorment separades, creació i elaboració, constitueix una de
les condicions principals per a que s acompleixi el que Rust m navia instau-
rat com un dels requisits fonamentals de l'experiència artística la sensa-
ció de plaer que el subjecte creador pot sentir abans, durant 1 després de
realitzar una fetna Per a que d'un treball podés nàixer una obra d art. calia
que fos plaent per al treballador i reportar-li satisfacció Només així, ei
treballador, o més aviat l'executant, és capaç d expressar els seus neguits
1 les seves idees, mostrar la seva habilitat manual í sentir afecte per la
aeva obra En un dels seus primers escrits, Rusk in havia definit les condi-
cions mínimes Q^» navia de reunir una feina per a que fos plaent i satisfes
el treballador de manera que se sentis feliç duent-la a terme264 En
istingir entre el treballar 1 el mer estar ocupat265, un treball pot ser
plaent quan demana ai treballador que esmerci iotes i cada una de les
seves facultats en la realització, permetent-11 d exercitar les seves
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disposicions naturals, en una paraula, un treball és plaent agradable quan
involucra en la seva realització a tota la persona humana És orou conegut
el reDuig de Rus* m a acceptar una concepció compar t imentaoa de la natura
humana tant si es tracta en termes economies com estètics i, per això,
també en considerar les formes del treball, Ruskin emfatitza el fet que
darrera una obra dart existeix la f igura dun home, dun ésser complet,
composat d'emocions i de sentiments, de mans i de força física, d'mtel iec-
te i de capacitat cognoscitiva

Per això, vinculant totes Ses facultats i potencialitats humanes a
la realització duna feina, Ruskii. defensa un model de treball que és essen-
cialment creatiu, que permet sempre puscar i trobar solucions noves, que
refusa la mera repetició i que aconsegueix varietat en els seus resultats,
quaìsevulla sia la seva entitat material Atxi, quan una tasca és plaent en
ei sentit que ocupa iotes les facultats essencials de l home, es una feina
convenient » oigna per a la persona numana mentre que totes aquelles
ocupacions que només exigeixen de i exercici duna sola capacitat, 1 no
reporten cap tipus de satisfacció al treballador, no són adequades per a
) nome car i obnguen a renunciar a una Dona part de les seves capacitats
naturai«, cosa que redunda en una manca total ae creativitat La seva
critica fonamenta) a la divisió del treball, particularment en el cas de 13
vessant tècnica, es planteja precisament en relac'O a aquest supòsit,
assenvaiant com, parlant en propietat no és ei treball ei que esta dwioit
sino eì propi nome "divides into mere segments of men"2í>6 En aquests
casos, quan el treball realitzat es sempre del tipus mecànic, la consciència
d'aquesta pèrdua el fa sentir infeliç Només en els treballs ori l'home se
sent feliç es desenvolupa com a nome, exercei» les seves aptituds naturals
creix en les seves facultats essencials i millora en tant que nome L inde*
de plaer en el treball «sdeve així ur entén per a potenciar i afavorir e'
perfeccionament de l'home com espècie i com a persona Morris recullira el
principi del plaer en el treball com un dels axiomes fonamentals del seu
pensament \ no dubtarà en afirmar

"No work which cannot be done without pleasure in the doing is
worth doing"A7,

Aquesta consideració qualitativa dels tipus de treball reculHda er«
el concepte de treball addient -"proper work"-, matisa una de les idees
socialment més Influents del pensament de Carlyle dotant-la de nou contin
gut crític Carlyle havia ja destacat com era a traves de les diverses
activitats de transformació de la naturalesa que l'home assolia la seva
condició natural d'home per la feina que neteja el bosc, forma e's conreus i
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construeix les ciutats, "the man is now the man"*•. Afirmava així el
caràcter humanitzaöor que té el treball per a l'home considerant-io també
(m vehicle de formado i de perfeccionament per a la persona individuai "A
man perfects himself wortfng" ** Aparentment, no existeix una diferencia
substantiva respecte de la concepció puritana però Car Me havia incorporat
al treball una idea de realització personal que anteriorment no tenia En
realitat, i aquest es possiblement un dels aspectes del seu pensament mes
suggerents per a Homs, reprenia la sobrevaloració romàntica de
l'experiència individual com a medi per a la formació de la personalitat
artística 27°, de manera que tot i accent quedava posat en la component
practica del treball En la formulació de Carlyle, pero, la indiscriminado
amb oue s atorgava un valor positiu al treball en general impedia apreciar
íes característiques mtrinsiques de cada tfpus de feina t4omés en referir-
se ai caràcter sagrat del treball i considerar-lo expressió de la divinitat,
Cariyie apunta ta superioritat d aquelles tasques que acompleixen una
funció messiànica en la societat introduint una valoració qualitativa aeis
diversos tipus de treball, Rusun pot contestar Car lyle en els seus propis
teimes si iaöonüat de) trebai¡ der iva del carácter de càstig bíblic els
Evangelis contenen indicacions suficients com per inferir que la felicitat
humana es també desig de Deu27t La possibilitat de gaudir durant i per
mitià del trebal' esdevé aleshores un precepte religiós, tant important per
a i nome creient i oe^ot com ! or>Hgac¡ó de treballar Però el que es encara
mes important. RUSK m posa en evidencia la injusticia social i la falacia
etica contmguda en tota valoració de. ?ball que no tingui en compte les
diferències qualitatives existents entre els diversos tipus de feina Suposa
oDv.ar e! fet que una bona parí dels només es troba marginada totalment
respecte ce qualsevol oportunitat de desenvolupament i formació personal
Per a Rusk m alguns treballs, com e!s mecànics o els treballs de les fàbri-
ques, no només deixen oe ser nobles sinó que esdevenen totalment ignomi-
niosos per a la persona que els executa En aquest sentit, doncs, la gran
aportació de RusMn consisteix no tant en mostrar la capacitat de realitza-
ció personal continguda en el treball sinó en demostrar que únicament els
treballs creatius, totes aquelles feines que comparteixen amb l'art el seu
procediment, són veritablement humanitzadores272

A traves de la dicotomia entre treball mecànic i treball creatiu
Rusk m dota de nou sigmf icat el model de creació artística en tant que
treball no dividit, oferint així un nou esquema comprensiu del proceoir
?ropi de les arts Essencialment, aquest es defineix per la involucrado en
e! procés ae totes les facultats del subjecte creador Si per oposició a la
divisió del treball, el procés creatiu es resumia en la conjuminació ̂  ma '
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ment, entenent out la ment inclou tls sentiments, les emocions, la sensibi-
litat ètica t estètica, i la imaginació, a més de les capacitats mtel lecti-
ves, aquesta integració significa ara ia possiointat ce trobar sempre una
persona humana en ia f «^ra del subjecte creacor Contràriament, la separi
c Ió entre pensadors t executants no es planteja en Dase a la col labor acio
entre figures professionals amo competències diverses sinó entre perso-
natges escindits en la seva pròpia essència natural Ruskin navi a advertit
dels perills implícits en la soírevaloració d'una única dimensió humana
tant perillós era per a la formació i el creixement de la persona la manca
absoluta de treball manual com valorar-la només per ell mateix275 Per a
Rusk m, igual que no serà p T a homs, aquest sistema de treball suposa,
més que una reestructuració de l'ofici, una negació de l'essència humana
que queda totalment mutilada a l'hora de treballar El treball per a que
sigui ventaüle i serveixi a ! home en e) procés de formació de la s*va
personalitat i oe la seva persona exigeix de la participació de totes les
seves facultats i aptituds, la mà ha de ser guiada per rmtei lecte de la
mateixa manera que l'Intel lecte ha de poder veure realitzat el ove ha creat
Aquest es l únic i veritable fonament de la creació artistica

Morns recull literalment la concepció rust imana del procés de
creació com tanDe pren sense mes matisacions la definició dei treball
mecànic En la seva obra, tot treball que pugui set realitzat d'una forma
plaent i siguí audient per a la persona que i efectua, quaisevulla sigui ei
seu amoit d actuació, esdeve una practica creativa que pot participar o*
tots els atributs característics de l art D aquesta manera, r art esdeve una
denominació genèrica per a tot tipus de tasca que reuneixi certes caracte-
rístiques en el seu procedir i adquireix aix! tots els atributs humanitza-
Qors que originàriament detentava el concepte de treball El punt oe partida
d'aquesta concepció de l'art QU« dóna prioritat a la vessant pràctica és
evidentment Ruskin, però també és possible reconèixer la Influència de Mili
i la seva definició de les activitats de la praxis que recull el concepte
ore-industrial dart, lligat a una habilitat o a una traça especifica O aques-
ta manera, Morris podrà atorgar al model que integra treball mtel lectuai i
treball manual en un mateix procés la categoria de regla general, vàlida per
a explicar tot tipus de treball que tingui una dimensió creativa

"it is necessary unless all workmen of au y adés are to be
p .nanently degraded into machines that the hand should rest the
mind as well as the mind the hand*274

Per aixo, en el pensament de Morns tot tipus d activitat humana
sempre i quan treballi d una manera addient per a l'home, s'assimila en
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ultima Instància a un procés de creació artistica. Aquest és lògicament
resquema que intenterà api tear a l'àmbit especi f le de les arts decoratives
i de tota la producció doojectes dus Comença a pertilar-se la imatge d'un
nou tipus de treball, la característica més deetacable del dual és la possi-
bilitat <fefectuar-se d'una manera Intelligent en el sentit que la ment del
subjecte ni participa activament, que serta similar al propi de '.es arts
plàstiques pero inferior quant a la qualitat artistica dei resultat i a les
seves pretensions creatives Correspon al mode! històric de l'artesà, aquell
personatge del passat l'ocupació del qual consistia en crear articles utili-
taris com a medi de procurar-se el sustent La qualitat artística evident de
la immensa majoria d aquests articles mstoncs apareix com la conseqüèn-
cia mes lògica de les condicions laborals en que vivien aquests artesans La
seva possibilitat constant de gaudir amb Sa pròpia feia que difícilment
podessin deixar oe crear objectes sense que, en un grau o en un altre
esdevingyfssm petites odres d'art27S

Per a definir les característiques del treball mecànic, Homs acceji
ta també el principis rusMníans, especialment aquella formulació en la
qua' ei crític veu en e! mecantcisme la qualitat antagònica a la vida i que
suposa i eliminació de tot possible contingut vital en les obres dels només
L aspecte mes rellevant d aquesta visto del mecamcísme es que aquest
esdevé ur.a qualitat del procés d'elaboració imposada per les característi-
ques estètiques del resultat i no per la utilització dunes determinades
emes, per molt mecanitzades que estiguin un treball mecànic es, segons
resquema de Rusun. aquell que impedeix de pensar a l individu i l'obliga
només a fer, és a dir, a posar la seva capacitat executiva al servei d'una
idea pre-establerta Des de la perspectiva de Morris, perd, la separació en
dues fases independents del procés de creació i el de producció, malgrat
e's inconvenients que suposa per a la creació artística en sentit pur, no
comporta un mecànicisme tar» evident en el plantejament del treball com
tenia en Rustan La conseqüència mes lògica d aquest primer nivell de divi-
sió del treball es el d establir un límit de caràcter social entre uns perso-
natges que sempre pensen i uns que sempre fan En una dicotomia com
aquesta, difícilment els que sempre fan poden crear durant el seu treball
degut principaiement a que ni na algú que no fa per ells però també és
veritat que en molts casos aquesta diferenciació no comporta un tipus de
treball merament mecànic en els que fan, sobretot quan el projecte global
pressuposa i integra un cert grau de varietat Ruskin havia definit així el
paper de i arquitecte 276, Morris navia adoptat aquesta postura en l'orqj
nitzacio dels seus propis tallers Calia posar ben clarament de manifest
que la separació entre creadors i productors només esdevenia una forma de
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treball mecànic Quan es pi ante I ava en termes diferents als propis de la
col laborado entre of tcis diversos perquè aleshores tant el creador com el
productor es troven dimidiats Ara be, en el cas que aquesta separació es
plante j 1 únicament en la possible relació entre of icts de diferent tipus, les
objeccions a !a situació contemporània, particularment emfàtiques en el
cas de Morris, es piantejen contra el fet que una separació d aquest tipus
es pugui tracuir en una valontzaao diversa de cada una de les activitats i
en una jerarquització classista en detriment (tel personatge que fa
Oposant-se a tot classisme implícit, ambdós autors reaccionen reivindi-
cant el valor i la dignitat del treball manual front a la sobrevaloritzacio
del treball intellectual277

Per a que quedi totalment amulada qualsevol possibilitat de crear i
de sentir plaer treballant ca'er. d'altres operacions reducctwes al llarg del
procés de tre&aii que incideixin en la fase productiva de id feir»a com les
asço'ioes amo la divisió tecnica del treball En aouest cas la compartirne^
tacio dun procés global d elaboració en diverses operacions simples i
independents suposa per al treballador la pèrdua df la visió te conjunt
descosí« ei sentit de la parcel Ja de trepan que esta fent perquè esta
imitat 3 D€fceDre una minúscula part oe! tota! de l oora

'nis labour Demg divided , which is the technical phrase for his
always doing one minute piece of wo** and never be'ng allowed to
tr<mr of any other" 2?&

D aquesta manera, la figura i la missiO de i executant queda reduïda
a la realització rapida, repetida i constant d'una unica operació, sovint d'un
urne gest Rusk in havia ja advertit que aquest sistema, fins i tot en termes
economics, desestimava molts dels recursos naturals del treballador, cosa
que, en realitat, eren veritables pèrdues, Moms remarca molt més la
importància d'aquestes pèrdues qualiflcant-les de malversació atès que
aprofiten una mínima part del potencial humà, precisament aquell que es
comparable a les maquines Així, són els propis treballadors els que son
convertits en maquines a base d'exigir-los una regularitat de tipus
mecànica er» el treball, un resultat mecànic, l, sobretot, que s'oblidin de
pensar, especialment en el que estan fent279 Lògicament aquest és el
tipus de treball mes clarament oposat a l'art car no només intenta evitar
qualsevol estímul creatiu en el treballador sinó que procura annuiar-H tots
els instints vitals D'aquesta forma, tsdevé l'exemple paradigmàtic del que
Morris considera un treball degradaní

"work that tries every muscle of the body and every atom of the
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trim, »KJ which is (tont without pleasure ano without aim"

Arribat mil la recerca {te Morris pren la direcció inversa a la
seguida per RusMn Acceptant com a premisa l asseveració ruskiniana res-
pecte del treball creatiu i la seva capacitat humanitzadora compresa en el
principi del plaer en el treball, linteres pnoritari de Morris és el de demos
trar we la major part d'activitats laborals desenvolupades segons el plan-
tejament del segle xix, fonamentades sobre el principi de la divisió de t
treball son objectivament degr aoants per al treballador i converteixen e!s
obrers industrials en alguna cosa <f inferior als homes El s» .ema laboral
vuitcentista, suportat sobre tota una sèrie de fálleles que Morris anirà
gradualment demostrant, obliga a la majoria de les persones vinculades a
les activitats f abrils, sigui en un marc artesà d actuació211 on ¡'artesà
s na convertit en un operari, sigui en el marc de la fàbrica i de la producció
»ndustnal lirada, a invertir totes les seves energies I e! seu temps mate-
rial en una activitat que no ets agraoa i que no els pot agradar mai sino
renuncien a la seva categoria O homes perqué no els permet pensar ns ets
oeixa aprenore res Homs constata, doncs, que a la seva epoca, la major
part de la poblado està condemnada a seguir la "vida de les maquines"

people whü only think for the few hours during which they are not
at work, why is in short spend almost their whole lives In doirig
work which )*> not proper for developing them body and mind »n
some worthy way" ̂ 2

En aquest punt de la ref lexió val la pena constatar com els diversos
aspectes integrants de la concepció del treball de RUSH in i horns apunten
clarament vers !a qüestió que en altres tradicions oe pensament es deno-
mina alienació del treball La critica ruskiniana al treball mecànic tant
per i antagonisme plantejat respecte de la presència de vida o organids-
me que caracteritza l'art, com per la seva negativa a considerar- lo un
factor humanitzador sinó tot el contrari, indica molt clarament com
aquest model del treball comparteix molts trets amb la Idea del treball
alienat Per a ftusktn, la idea d'alienació es resumeix en la manca total ae
vida i de continguts vitals En l'aproximació de homs, malgrat no utilit-
zar mai el terme marxista 283, les coincidències són encara més evi-
dents car adquireixen nou èmfasi en fer referència directa al mateix con-
cepte d'home El terme que recull el fenomen de l'alienació del treball en
1 obra de horns es la noció oe treball degradant La pèrdua d humanitat oei
treballador que es troba obligat a renunciar a gran part de si mateix, la
sensació d'estranyesa del treballador envers el producte dei propi treball,
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i el fet out l'home és obligat a comportar-se com una maquina esdevenint
un mer objecte i perdent la seva subjectivitat, són alguns continguts
fonamentals <Jel concepte o alienació presents en la reflexió de Morris

En aquest sentit, resulta especialment signif icattva la diferencia-
ció establerta per Morris entre els treballs que són durs per a l'home i els
treballs degradants ™* Un treball dur, per molt pesat i complicat que
sigui de dur-lo a terme, no es necessàriament degradant quan existeixen
condicions per a treballar en llibertat, disposant de temps per descansar i
quan està pagat d'una manera Justa 2es, d'altres treballs, encara que
normalment siguin vistos com a rudes 1 f ins i tot durs, com les feines
dels paletes per exemple, son en realitat oficis que tenen una dimensió
artística t a'eshores poden esdevenir totalment plaents i satisfactoris
per a qui els »-eal'tra El fet que sigui dur i pesat de realitzar justifica el
que es quest ioni la seva conveniència encara que és innegable que són
necessaris per si mateixos, i per això es pensi com substituir els nom**
per altres mitjans Front al treball degradant, en canvi, la humanitat
només pot, i deu, pensar la manera d eliminar-lo totalment de la faç de la
terra En aquest sentit son totalment degradants aquells treballs uue a
mes oe sorgir oe nou gràcies a la divisió tecnica del treball només
serveixen per a produir coses que no tenen cap utilitat per si mateixes
mes aue la d'incrementar la producció l la de participar en el ioc de la
compra venda ** Morris ofereix aquí una primera critica fonamenta' a la
sx'etat industrial, segons la qual ei seu plantejament productiu na
ptrdut tota'ment ae vista els veritables motius que generen 13 producció
humana i, per tant, tot el sistema del treball apareix com una gran
mascarada on ' únic propòsit és el de mantenir i alimentar el propi
sistema La critica no acaba fins que Morris consideri detingudament ei
fenomen general del consum

Si i existència de degradació del treball és considerat per Morris un
problema tant greu es deu en part a la constatació del fet que és el sector
mes ampli de la població la que es troba en aquesta situació, i, per tant, a
la seva època, la immensa majoria de la numamta es troba abocada a una
pràctica que resulta reductiva i embrutldora per a la seva persona Lògica
ment, aquesta és la causa més evident de la manca d art en la societat
vuitcentista però també de tot instint de renovació, de regeneració i oe
creació sinó és en els petits cercles de les persones què encara gaudeixen
de la seva condició d'homes W7 Per això, la gravetat de la situació
augmenta quan nom se n adona que afecta a la mateixa essència de i iwne
i pot incidir auna manera molt negativa en l'evolució de la humanitat
entera 2M
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Morris portarà la critica dt l'al tenaç i 6 en el treball iniciada per
f ms a les darreres conseqüències reprenent aquella idea de Cariyie

segons la qual només a traves del treball l'home esdeve nome Pero homs
reforça molt mes que no no estava en la tradició victoriana de pensament,
la Idea out l'home» en tant que ésser Immers en la naturalesa, participa
(Taquesta a traves de i activitat i del treball L acte de treballar deixa oe
ser una lluita constant amb unes forces adverses que cal dominar per
subjugar-les i es converteix en una activitat de diàleg amb la natura on ei
domini s'aconsegueix a base d'appiitar els recursos que ofereix i prendre
les seves limitacions materials no tant com a obstacles sinó com a
estímuls per a la imaginació creativa El treball apareix, aleshores, com
una activitat de transformació de la natura a traves de la qual l'home *s
construeix el seu habitat i el posa al seu servei Quan això es fa seguint i
acomodant-se ais dictats de la natura, es pot donar una integració orgàni-
ca entre l oora oe I home » la de la natura que, sens dubte, contribueix a la
minora estètica del paisatge Quan, en canvi, rnome sent la natura com
hostil i només vol dommar-la actuant de manera contraria als seus
dictats ei resultat $^rà sempre forçat, fals i quasibé mai reeixit Sembla
prou evioent com, per a Moms, la naturalesa es comporta amb l'home ae
la mateixa manera que els materials amb els artesans Es en aquesta inte-
gració orgànica Que l'home, amb el seu treball, assumeix la seva condició
d nome i. ai seu torn, ei treball es converteix en el tret identificador més
determinant de i essència humana com a individu i com a espècie AIXÍ,
i home es distingeix de i animal precisament perquè trebaila

"A most »find gift is this of nature, since all men, nay, it seems an
things too, must labour, so that not only does the dog take pleasure
m hunting, and the horse m running, and the bird m flying, but so
natural does the idea seem to us that we imagine to ourselves that
the earth and the very elements rejoice in doing their appointed
work" **

Aquesta visió del treball posa de manifest la proximitat teórica del
Morris d aquesta època amb l'obra de Marx, sobretot amb les tesis sobre el
treball exposades a La i&cologia Alemanya Morris, però, divergeix qe
Marx en la visio de la natura ja que, en l'escrit d'aquest la naturalesa no
es més que 1 escenari de la vida humana, el seu ambient natural pero no
per això menys hostil, i l'home ha de lluitar amb ell per procurar-se els
medis de supervivència ̂  En la formulació de Morris, en canvi, rnome
s'integra orgànicament al fer propi de la naturalesa fins al punt que la
seva condició d'home no es realitza sinó és acomplint els designis que la
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naturalesa li dicta. El principi dt l plaer en el treball, aleshores, a més
d indicar el carni de la veritable felicitat humana, aconsegeix de rea-
litzar el que per a Moms constitueix el seu mes gran desig estètic

"this joy in labour, this evidence of man helping in the work of
creation"AI

No ni ha dubte que en el seu plantejament, Homs recull el model
conceptual de la bellesa vital definit per Ruskin en relació a la naturalesa i
e) funcionament orgànic el plaer estètic experimentat en la contemplac"»
de l oora divina i el que I nome experimenta en la realització dei seu treoai i
apareix quan un organisme viu acompleix feliçment aquelles funcions cue 'i
sor. pròpies Aul, realitzant feines que 11 reporten plaer, l'home attua er.
Qu<r.t a lome acon.pieïM les tasques reservades específicament a la huma-
nitat Ä* » s incorpora duna manera espontània a i obra general de la
naturalesa, realitzant 13 seva pròpia humanitat A la vegada, però, Morris
es fa resse de la critica dinqida per Arnold a Rusk in i a tot el moviment
romàntic reconeixent que en el fons, la imatge funcional de la natura
respon a una l ' lusio antropomòrfica construïda pels només segons ia seva
pròpia imatge295 Des d'aquesta perspectiva, pero, es compren perfecta
ment la importancia conferida per Morns al principi del plaer en el treball
suposa la única possibilitat que té i nome de gauúir comportant-se corn a
nome, realitzant ' oesenvolupant la seva pròpia humanitat en una activitat
que necessàriament na d'exercir La probabilitat de gaudir durant el treball
implica en Horns la possibilitat de superar el regne de la necessitat
aquest és ei veritable contingut de i art Ouan una determinada feina neces-
sària a i nome per a la seva supervivència pot ser efectuada plaentment.
rapando a una actitud artística en el treball i la presència d una dimensió
estètica en el resultat és inevitable Per això l'art ass'imeix en la interprt
tac to de Morris la capacitat humanitzadora continguda en l activitat
laboral, sempre i quan es tracti d un tipus de treball adequat i digne per a
la persona que l'efectua, a mes, pel fet que tot contingut artístic suposa
una constatació del plaer sentit durant el treball demostrant a usuaris i
perceptors que la felicitat humana es possible, assequible i natural a la
vida quotidiana, l'art esdevé per si mateix un factor de civilització294

Aquest ha estat l'us i la funció social acomplerta històricament per les
arts decoratives, conferint al treballador la possibilitat de gaudir de la
seva feina i entregar-s ni com a nome, les arts aplicades nan anat confor-
mant i ajudant al procés de la civilització al llarg de la historia ̂

En l'obra de Morris, doncs, la possibilitat de gaudir del propi treball
es prefigura des de bon començament com una benedicció 2%, com el
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millor do out té l'espècie humana29?, com w dret que la natura reclama
com a seu m, per tant, és lògic que sigui un desig i una inclinació natu-
ral de la persona i que aquesta pretengui de trobar-la en la majoria de les
activitats que acompleix visquent De fet, constitueix lunic i veritable
fonament de la felicitat fumana car, si l'home ha de treballar perquè
aquest es el seu destí com espècie i la seva activitat natural, és rocupaao
en la que ni esmerça mes hores de la seva vida 2" Per això, des del punt de
vista col lectiu, fer un treball plaent constitueix un dret inalienable de la
persona 30° que cal respectar de totes totes, per la mateixa raó, el que
existeixin treballs que no són plaents ni puguin mai ser-ho constitueix un
crim oe proporcions inconmensurables a no ser que es persegueixi la fi
definitiva de rart i de la civilització entera 3C1 Aquest es el veritable
problema amb aue s'enfronta la societat de la seva epoca uri cop se n'hagi
aoonat vjue la major part del treball realitzat en ella es inhuma, degradant
i perniciós per ais que s ni ocupen

'Tnat evil of tne greater part of the population being engaged for
Dv t ne most part of their lives in work which at tne best cannot
interest tnem. or develop their best f acculi íes, and at tne worst
(ana that is the commoner) is mere unmitigated slavish toil, only
to be wrong out of them only bv the sternest compulsion ̂

En tot aquest raonament es descobreix encara que d una manera
mo't Heu la influència de John Stuart ti·ii, especialment de la seva anàlisi
del plaer en tant aue fonament ètic de la f ei ic> tat humana desenvolupat a
! artic'e ¿/f////>7#?/5w del 1861 lampeen 1 obra de Mi H el ven tab le p i aer,
aquell que es socialment constructiu, èticament valuós i psicològicament
actiu, suposa una finalitat en si mateix, capaç d'explicar el comportament
humà tenint en compte la pluralitat de facultats que composen el subjecte
home i ei fet que cada una d'elles pot reportar uns plaers que si be son qua-
litativament diferents tots són igualment valuosos per al desenvolupament
complet i integrat de la persona Una certa similitud te plantejaments
apareix sense cap mena de dubte entre la descripció de les activitats pràc-
tiques i com aquestes poden estar regulades per l'obtenció de plaer elabo-
rada per mil i el procés del treball creatiu 1 plaent defensat per Morris
Però a més, Mill ofereix a Morris la primera formulació que accepta la
recerca del plaer com una finalitat en si mateixa fins a) punt de convertir-
se en un principi ètic per a la articulació duna practica i per a la presa de
les decisions necessàries per a la conducta personal i la vida quotidiana
També és Mill qui estableix un primer model sistematitzat per a que ei
desia i la recerca del plaer, entesos com una inclinació natural de la perso-
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na, siguin motiu d'un plantejament politic i esdevinguin uri principi de
realització co! lectiva El diàleg amo Hill apareix de manera explicita en
aquests textos quan noms, emfatitzant el principi del plaer en el treball,
indica a Mtll el fet que allí on l'home na buscat sempre, en totes les
èpoques histèriques i a tot arreu, d'una manera més palesa el gaudi í la
felicitat na estat en el propi treball, car

"Pam ne nas too often round in nis pleasure, and weariness m nis
rest to trust to these What matter if his happiness lie with what
must be always with him ? his work" ̂

AIM doncs, el plaer segons horns coincideix substancialment amt>
la descripció que fa Mill en termes generals, pero per a Moms aquest plaer
només es ventacle quan prové de! treba'J, auar« s efectua i es duu a terme
una act iv i tat practica adnuc quan aquesta practica es redueu a i exercici
de la ment » a ta laoor de pensar Per altra part, el principi del plaer en ei
treball ofereix a Morris !a possibilitat de mostrar un model de felicitat
rumana asseou»&ie per a la major part de la qent independentment de la
seva situat^ sòcia« o? la seva formació cultural o de la seva trajectòria
artística Ata^y aoncs a aquella amplia capa oe gent involucrada en la
producció d objecte* dus Si 3 mes considera el treball com el tret distin-
tiu de 1 essència humaría, incorporant un matis fonamental als sistemes de
MUÍ i <fc Russin QUC n permetrà posteriorment fer el salt polític vers el
sacíaosme Morris pot centrar la seva atenció i encaminar ia seva volunta'
de -"e^orma envers el treball diari, la fema de cada d'a, a les activitats que
serveixen a 1 home per procurar-se els mitjans de supervivència Per això,
es lògic que Morris no estableix! cap distinció terminant entre el fer artís-
tic i els aures processos laborals implicats en un sistema determinat de
producció Les condicions de treball, la manera com es du a tenne una feina
i els princlDis que regeixen l'organització laboral d'una societat esdevenen
així matèria artística per la mateixa raó que i art queda convertit en una
dimensió pròpia del treball Per això la situació laboral constitueix per a
Morris el que molt sovint qualifica de "the very root of the matter"304,

"Of all that ¡ have to say to you this seems to me the most
impori .lit -that our daily and necessary work, which we could not
escape if we would, which we would not forego if we could, should
be human, serious and pleasurable, not machine-like, trivial or
grievous I call this not only the very foundation of architecture
but of happiness also in all conditions of life"30S

Reforçant el valor del treball quotidià, Morris aconsequeu trasbals
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sar molt més profundament la concepció puritana I benpensant de! treball
acceptada a la seva època àdhuc en les formulacions més humanitàries
com la dei propi Cariyle En síntesi, Morris nega qualsevol probabilitat de
regenerado a tota aquella proposta reformista que intenti millorar les
condicions de vida de la classe obrera només reduint et període de temps
laboral ¡ augmentant el tfoci sense intervenir directament en el procés
productiu En un primer moment, Morris reconeix la importància que te per
a una persona disposar d'un marge de temps seu en el que pode«" cultivar
les activitats que H plauen 1 que l'enriqueixen. De fet, en alguno passatges
considera, d acord amb Rusk in, que i augment de temps lliure poi suposar
un incentiu per a la practica de l'art i l'educació artística ̂  A mesura
que avança la seva recerca, però, tot l reconèixer les bones intencions que
inspiren aquelles actuacions dirigides a formar l'obrer per a que sàpiga
invertir e! temps lliure duna manera Intel ligent ! digne. Morris s en-
fronta a Ruskm » centra ei veritable problema en el treball pròpiament
dit307 El gran error de tots els arguments anteriors esta, bàsicament, en
el fet de distingir dos tipus diferenciats d'activitats de l'nome, unes de
pesades o obligatòries, que només serveixen per guanyar el pa i que cal
suportar només perquè serveixen per a viure, i unes altres de plaents i
divertides, interessants per elles mateixes però que no serveixen mes que
com a diversió personal Per això. pensar que si la gent treballa es per a
poder disposar de més temps lliure és una idea totalment equivocada que
només oferei* una mínima compensació per suportar el sofriment diari
però que, en realitat, serveix per a perpetuar el sistema laboral existent
Així, creure que el treball no té cap finalitat per si mateix més que la
d adquirir els nr^ais necessaris per a oeixar de treballar parteix segons
horns oe dues idees equivocades

"tnat all tne work is done against tne gram" í que "wnat a man does
m his leisure is not work" ̂

Oue aquestes idees són completament errònies es pot veure només
observant algunes professions 1 com viuen els que s'hl dediquen. Aquest és
possiblement un dels passatges més introspectius i vivencials d'aquestes
primeres conferencies emprant un to fortament col·loquial, Morris va
esbossant la seva manera de treballar, d'entendre la vida quotidiana i la
seva utilització del temps lliure. Després descriu el sistema de vida dels
seus amics artistes i, finalment, retrata la feina de personatges públics
notoris com polítics, parlamentaris i professionals liberals En aquest
quadre, Morris posa de relleu el fet que moltes professions agraden tant
als que s'hi dediquen que aquests no dtposen de temps lliure per pròpia
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voluntat, cm a màxim els h! serveix per al repòs l la contemplació, "as a
009 dots" ** D aquesta manera, la necessitat tfoci oye té un determinat
tipus oe feina esdevé un segon criteri per avaluar si es difw i conve-
nient per a ser assumida per un home A la vegada, però, el mateix concep-
te de temps lliure, demostra una vegada més la injustícia social oue
sustenta ei sistema industrial atès que posa de manifest una nova dife-
renciació entre les classes socials 31°

El principi del plaer en el treba'l constitueix, doncs, el concepte
central de l'argumentació morrisslana esdevé tant un objectiu polític, un
ideal utòpic i, a la vegada, un mitjà per a ¡a transformació activa de la
realitat Ocupa també un lloc destacat en la seva concepció de i art Des
del punt de vista estètic, el plaer experimentat ner lobrer en el seu
treball constitueix per a rtorris el veritable fonament de la qualitat art]¿
fea d una obra L art apareix aiesiïores tom el resultat de la sensació de
plaer en ei treoaii, 1 empremta del piaer sentit pel treDallador en 1 exer-
cici d'una activitat que li agrada i el fa feliç

"Tnat thing which i understand by real art is the expression by man
of hi* pleasure in labour"31 '

Per la mateua raC, si l'a&ancii d'art en una determinada feina és
oeua la possiti í itat de realitzar-lapiaentment és molt difíci l sinó impos.
«»pie no e «gessar i aei^ar constància de la sensació de plaer experimentat
en i obra creada

"i do not believe ne can be happy in his labour without expressing
that happiness, and especially is this so when he is at work in any-
thing m which we specially excels"3 l2

AW, doncs, si hi ha hagut invenció, originalitat, bellesa i uns
resultats exemplars en el camp de les arts aplicades, si han existit unes
arts decoratives, és precisament perqué, històricament, els fabricants óe
coses i d'estris, les persones dedicades a subministrar les eines per a
viure, estaven compiaguts amb el seu treball, gaudien de la seva feina i,
així, expressant de manera inconscient la seva pròpia felicitat, incorpora-
ren una dimensió artística als objectes utilitaris Aquesta és l'únic motiu
per a que, salvant algunes diferències lògiques de grau. la immensa majo-
ria d articles creats en el passat tinguin una elevada qualitat artística

"And i will assert, without fear of contradiction that no human
ingenuity can produce work such as this without pleasure being a
third party to the brain that conceived and the hand that fashioned
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irsis

Pero Qué és aquest plaer ? De quin tlpue de sensació es tracta per a
tingui aquesta capacitat estética i sigui tan important en la dimensió

artística ? Morris no dóna en tots aquests escrits cap tipus d'indicació
concreta sobre ei concepte de plaer que permetí inferir una determinada
teoria estètica o un model psicològic 314 Es tracta essencialment d'un
principi empíric, la consciència d'una satisfacció davant I obra acabada,
d'una sensació experimentada durant un procés de disseny Quan les formes
brollen naturalment i els colors s'ordenen harmònicament per ells matei-
xos, del gaudi sentit en l'experimentació i en la lluità per al domini total
d'una tècnica i d'un instrument concret

"The pleasure is i ̂ v»er that of conquering a qood spell of work, a
courageous, a good icdmg certainly, or bearing up well under the
burden, and seldom, very seldom, comes to the pitch of compelí ing
the workman out of the fulness of his heart to i.npress on the wort-
itself the tokens of his manly pleasure"315

El principi del Dlaer en el treball aporta un nou sentit al vitalisme
estètic exposat per Morris i per RUSK in implícit en la seva concepció de
i art Considerat corn un modus d'expressió general \ generalitzable, l art, o.
mes ben on, ta dimensió artética que detenten la major part dels objectes
creats per l'home, suposa el fruit sorgit de l'expressió dels seus continguts
vitáis durant i execució del seu treball que no es una actwtat diversa a la
necessaria per a viure A través delí, l'home expressa eìs seus sentiments,
les seves preocupacions i les seves satisfaccions personals Aleshores, ei
^alor artístic d'una obra apareix quan, recullint les paraules de RusKin3t6,
hom pot descobrir en ella els diferents esforços humans immersos en
aquesta realització

"A!I art is the compact of effort, of failure and hope, and we cannot
but think that somewhere perfection lies ahead, as we look
anxiously for the better thing that is come from the good"3l7

El valor artistic d'una obra es tradueix, doncs, w la quantitat
d'humanitat invertida en ia seva elaboració, i aquesta és uria regla vàlida
tant per als productes dei mes alt art com per a le-j obres obtmquaes sense
cap pretensió artística D aquesta manera, Moris aoopta com a principi
estètic basic un dels fonaments centrals de l'estetica de Ruskin, aquella
que li havia permès incorporar l'esforç de les criatures més sim&ìes eri la
realització d'obres de les mes alta qualitat artística



904

"the value of every work of art is exactly in the ratio o? the
Quantity of humanity which has been put into it, and legibly
expressed upon it forever First of thought and moral purpose,
secondly of technical skill, third of bodily industry"3'8

La bellesa, (tones, i «west es un dels missatges rusklniar.5 que
Morris considererà sempre mes pos>tius. esdevé un concepte relatiu que no
a*pen de i aplicació dunes regles estètiques, siguin del tipus que sigum.
sino que es Umita a ser el producte de l'expressió d'un home conscient de
la se/a pròpia humanitat3I9 No hi ha dubte que aquesta formulació
rusMniana de la bellesa deriva del model artesanal de producció amo una
sobrevaioracio aeis procediments manuals d execució, on ei valor d un
objecte està en relació directe amb i esforç realitzat durant la fabricació,
el grau de complicació del treball ! la necessitat d'un alt domm« de 1 ofici
Des del punt d? vista artístic, doncs, no suposa cap idea original més enllà
oe iasignificaaorustoncaquepot tenir la reactuaiitzacio dels entens
estètics que regeixen l'artesania, el que es mes significatiu, però, ec 13
similitud existent entre aquesta formulació i el que en economia s'fia
conegut com la teoria clàssica del vaior-treoali, segons la qua1 ei valor o"e
canvi de íes mercaderies esta en una reiacio directa amc ia quantitat oe
treball humà invertit en la seva producció £1 plantejament de Rus* m. deï
qual Morris n accepta els components principals, constitueix, una traducció
a termes human ist ics i vitalistes oe la mateixa teoria, per la qual cosa ei
valor auna oora no només es pot definir en termes monetaris sino artístics
AIXÒ pot explicar, en gran part, perquè Morris va poder acceptar la teoria
marxista del valor i aplicar-la a la producció artística sense modificar
substancialment la seva concepció de l art així com, considerant la creació
artística des de la perspectiva del procés ae creació, comprendre la deter-
minació econòmica de tots els fenòmens culturals sense per això haver de
situar-los en I àmbit de la sobreestructura. El propi Morris ofereix una
resposta indicant quin es el veritable significat dels preus dels productes
artístics

" never forget when people tal* about cheap art in general, by the
way, that all art costs time, trouble and thought, and that money is
only a counter to represent these things" "Yet to my mind real art
is cheap, even at the price that must be paid for it That pnce is, in
short, the providing of a handicraftsman who shall put his own
individual intelligence and enthousiasm into the goods he
fashions"320
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Des d aquest? perspectiva, encara és més patent la importane ;a
homs atorga a la pràctica en el procés de eresio artistica i co,«, en
realitat» considera el procés d'execució sempre que aquest està guiat per la
ment, com el veritable nucli de l'experiència artística Tot tipitó d'artista
necessita poder completar lobra ell mateix i poder contemplar el resultat
acaoat del seu treball sense que aquest requereixi oe processos posteriors
malgrat que Horns accepta la possibilitat del disseny en tarit que projecte
Qoe 5 elaborarà amb determinats procediments tècnics posteriors, la for-
mació del dissenyado' en tant q*ie sutjette creador necessita oe la realit-
zació a algunes otr^s fins deixar-ies totalment acabades, de manera oue,
amb les seves ptwes paraules, tinguin sent u per elles mateixes 321

Siqu» oer similitud amb les arts plàstiques, »iqui per la seva concepció dt1

procés de creació artística, a Morris ti resulta dific'l apreciar continguts
vesties quan manca algun tipus d elaboració manuai directe en la
confecció d un objecte Pef això, en la vs'O de Morris, ! existència d art «-n
una determinada peça, tant 51 es tracta d jn complicat artefacte com d yr»
vyiaar objecte ut «litan depèn en eran mesura del contacte directe dei
trebai|aaor ame 'a »ratería L art. i mes especialment i art aplicat, cons's-
tc'v substanoa'ment en una labor de transformació del materia! 3**

tnaí > »noi» strudle witn nature, te wnicn all true craftsmen are
born ^nicri is botn the building-up a^d the weanng-awa/ of their
lues'5»

£s precisament w acwest contacte arnb la matèria on l'artista
experimenta piaer així coir, sent satisfacció davant el resultat assolit per
la qual cosa inevitablement l'art esdevé una activitat essencialment
executiva on s inverteix un% competència adquirida i es perfecciona una
traça mitjançant la pràctica de l'ofici Nome? així s'assoleix el nivell de
formació art·síica necessària per a la pràctica Intel ligent i creativa dur.
of ic', s ossole;x la quantitat qe coneixements que aquest aemana, i es pot
millorar la competència professional que permet no només crear obres
d'art sinó també jut jar-ies amb coneixement de causa,

" art, which is the very highest of all realities ( , car» only be
helped by petóle whose daily ire consists in dealing with
realities, men whose honour and comfort, nay, their daily bread
depends upon their looking keenly Into the natura of things, whose
practical knowledge gives them a right to say when they look ¿t

'J th'S IS
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pretentious, iil-madf -false* *2*

En aquest aspecte concret, Morris teoritza uria experiència personal
seva i generalitza les seves sensacions personals en tant oue artista t
dissenyador professional Només cal recordar la satisfacció personal amo
due va conduir els experiments amb tints per aquesta mateixa època i com,
en les seves cartes personals, relatava entusiasmat el plaer que sentia
participant en una labor tant dura í cansada des del punt de vista de la
feina realitzada, però tant relaxant i f ornativa per al seu estat d ànim325

En elles es pot veure perfectament ref lexad^ la satisfacció davant les
seves mans tenyides i brutes, ralearla sentida després de tota una Jornada
de treoaii oue, àdhuc ̂ n í«) s assolien resultats, i estimulaven a
continuar la lluita f int trt)ar ei cue s'havia proposat, a pensar noves
solucions i a investigar antics processos Es desprèn delies potser ím: >
tot més clarament que de les conferències, una imatqe dei procés artístic
prop' de les arts decoratives i del paper que en eiia juga la part manual No
es d estranyar, concs, queaes ú aquest a perspectiva, la qualitat artística
en lec arts ap'icades esdevingui un p-incip» d'adequaciO entr? fins i
mitians i qued; progressivament mes Hígada a la qualitat del procés
d eiaüof ació expressant-se en l ideal de l obra Den feta 32fc Erigit en
simbo1 de ia nonesteoat artesana, I ideai oe i oora t>en feta navia estar

oe'mit prèviament per Rushn encara que en el seu cas recullis
e »,c lussi» amen t un tdeal estètic per a! procés de treball que, a nivell
estèt ic, compensava la manca de delicadesa i perfecció dacabaís deis
treballs classics o realitzats a maquina 327 Els revivahstes neoqotics oe
¡a segona generació, especialment Pnilip WeDb, l'havien convertit en el tret
distintiu més important del seu estil de disseny L'obvietat de l'ideal, però,
feu que, sense excessives variacions, fos defensat per la majoria de
teories i professionals del disseny anteriors i posteriors a Morris, des de
Pugin i el3 Reformadors fins als representants més importants del
moviment de les Arts & Craf ¿s En el cas de Morris, però, l'ideal de l'obra
ben feta és primordialment una exigència pròpia de la creació artística, un
índex de la competència professional i, com a tal, suposa la millor prova
mater'a! del plaer experimentat al llarg d'un procés de treball L ideal de
l'obra ber feta esdevé un principi deontologie, tan evident i obvi per a
l artesà com la recerca de bellesa en el seu treball AIXÍ, es converteix en
el requisit priori tari per a poder alçar la mitjana qualitativa dels objecte?
i un primer pas en el llarg camí per a la recuperació de les arts 328, perquè

"And what is an artist but a workman who is determined that,
whatever else happens, his work shall be excellent0"329
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Des de la t^pie perspectiva de Carlyle, RusMn i Mill es pot veure
l amplitud i ronc alitat de la smtes» mormiana en el plantejament de la
qüestió de1 treball Morris pren de Carlyle el sentit noble del treball i mes
especialment el seu valor humanltzador però discrepa, com Rusktn, de la
indiscriminado amb que tracta els diversos tipus de treball legitimant les
practiques industrials i mecàniques del treball, de RusKin, reculhra el priQ
dpi del plaer en ei treball, la idea de treball adient » digne per a la perso
na humana aixt com el concepte de treball mecànic en tant que factor dt
degradació per a l'home, peí ò dissenteix de i acceptació de dues vessants
en l activitat de l'home, una obligatòria i àrdua entesa com a treball, i una
d mt» i lectuai i enriquidora centrada en i oci, respecte de ítoskm, Mom t
clarificarà el principi del plaer en el treball com una necessitat política,
de Mtll. Morris recull principalment un model psicològic de la natura fuma-
na i ei model epistemologie pel qua! l experiència ae oiaer i les actwitats
practiques constitueixen una finalitat en si mateixa, valida per a la vida
ço! lectiva
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