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10.4 Lo cottotele tol ntfcrt *t tol tmt «t vtott frétte

Coro m touts d'altres aspectes di l'obra fit f et it «orris, també m
It concepció grafica de) llibre M descobreix la Influència dols manuscrits
medievals t l'adaptació dot model estètic QI» m feren els primers llibres
impresso«, especialment tls incunables A partir d'aquests, noms «t poder
seleccionar, on primer lloc, tls diversos elements que incideixen realment
en la qualitat estètica del resultat Quan aquesta selecció ft referència als
material utilitzats t oi pocès tècnic d'elaboració, adoptat no tont pels
principis ttoncs generals que tl regulen com por Its característiques del
producte grétte que s'ofcté, aleshores l'opció de Homs es monté de lo
manera més coherent dins la trajectòria pròpia de lo producció de luxe tal i
com estova definida en l'àmbit edilonal uno producció manual en lo majo-
ria dels processos utilitzant sempre materials de pnmera qualitat i que
evidencien en el seu acabat el fet d'haver estar obtinguts per procediments
manuals Llavors, lo bellesa del llibre com objecte i, concretament, dols
llibres eixits de la Kelmscott Press, depèn quasi excessivament de lo
interacció plantejada entre una lletra molt contundent en lo forma t unes
il lustrocíons gravades, tot molt ben entitat sobre un suport sòlid t
d apanènc'ft rústega184 D'aquesta manera, els llibres do lo Kelmscott
Press assumeixen com o tret estètic més distintiu une elaborada rusticitat
de materials i processos a fi d aconseguí»- un efecte d'imperfecció do traç
totalment expressiva en 1 estampado d'unes imatges gràfiques i d'unes
formes, que requereixen d'aquesta expressivitat per o quedar perfectament
acabades De fet, aquest és un dols aspectes que millor coree t en t za els
llibres antics i que, com es veuré més endavant. Moms anomeno, en termes
estètics, lo capacitat d'uno imatge gràfice o d'un procés tècnic de ser
decoratius tornont o reprendre la vella dicotomia entre ornament i decora-
ció que inspirava lo producció i el disseny o homs & Co i que anteriorment
Rusfcm novio definit on termes de periecció/imperteccio tn lo seva anelisi
de lo història de l'art<9S.

Aquesta recerca do lo capacitat decorativa que tenen certs dibuixos
i processos tècnics fo que Morris dirigeixi la seva atenció envers aquells
models històrics que segons til, millor satisfan aquest requisit i, per tant,
que d'una manera més exemplar poden esdevenir una font d'inspiració
creativo i un indicatiu dos dol qual establir els índex de qualitat buscats
D aquesta manera, Homs no fo altra coso quo traduir el seu mètode de
disseny habitual en el camp dol disseny gràfic però, tn aquest cos concret,
els models històrics triats són els que determinen l'objecte de trébol 1 en
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mm eltmtnU tu aquest sentit, tU manuscrits tat i com
estudiat i interpretat m tit treballs f il·luminació, estableixen quins són
tit components «il titln f its element* de treball gràfic eixí com
assenyalen it jerarquització plástica t funcional imi que aquests operen
En primer lite, les pàgines del titira apareixen diferenciades antri tí
segons I« finalitat que tenen m el conjunt gel llibre, preses individual-
ment, estan compostes amo un nombre molt reduït d'elements, la caixa alta
t la baixa, quedant perfectament identificats quant a la fúñele estética
Només cal recordar que els tipus dissenyats per narris es redueixen a un
sol cos, dos en el cas de la gòtica, amb la única venetat de calm alta t
caixa baixa Aquesta reducció d elements grafies obliga a considerar molt
mes acuradament let possibilitats gràfiques d'un temr element, el blanc
del fons. Aleshores, la construcció de la pagina esdevé el «entable vehicle
de la qualitat formal l estètica del llibre en tint que estableix 1 equilibri
entre blancs i negres Dos factors adquireixen aleshores la máxima
importando en primer lloc, la diegremeció, es a dir, la disposició de la
caixa de text dins le plana a f i de determinar les dimensions dels marges,
esdevé una recerca fonamental com a medi d'obtenir tes proporcions més
harmòniques entre blancs i negres, en segon lloc. la distribució de blancs a
i'intenor de la caixa de text, és a dir, la determinació de rtnterHmat i la
"prosa*, permet donar textura a la pagina i definir-ne el valor cromàtic del
resultat

Ultra els elements estructurals, noms extreu dels manuscrits
d'altres components de la pagina, concretament els procediments ornamen-
tals que complementen l'efecte estètic El fet que durant molt de temps els
incunables neguessin mantingut aquests aspectes confirmava Homs en la
seva selecció, però aleshores, en comptes d'utilitzar els models dels
manuscrits tal qual, es dirigí als primers esforços fets històricament per
imprimir aquests elements. Aquests són, en síntesi, rúbriques, orles,
caplletres il·lustrades, il·lustracions, i signes gràfics de complement de
'prosa" Atesa l'evolució històrica seguida per la impressió de tots aquests
components plàstics del llibre, noms utilitzà en cada cas models de
referència diferents en el temps i en l'espai d'una manera similar a com
havia treballat en el dittany delt seus alfabets, delt teixits t dels
estampats Per a les il·lustracions, noms et guià pels llibres il·lustrats
impresses a Alemanya a finals del segle XV l va adaptar la xilografia com a
sistema de reproducció1*, per al tractament ornamental, en canvi, Homs
utilitzi tant des del punt de vista tècnic com estilístic, els models dels
impressors renaixentistes establerts a Italia per le mateixa època i àdhuc
una mica posteriors, 1 més concretament els de Retdolt187, en el dibuix de
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caplletres, MI Mivi, UHM Iw »tvts pròpies concisions elaborades
durant IM rtctrquts amb manuscrits, t decidí convertir «i models
tipografie« ti MIM« tipil di capllttrtt creats quan illuminava

la termes generals, tlt llibres ü la Kelmscott Press són coneguts
i molt especialment valorats m la tradició it lo producció editorial per la
profusió ornamental de Im seves pàgines t per IQ qual i tot plàstica dats
diferents elements decoratiusm. Existeix, paro, un segon tret distintiu
fins i iot met important que el tractament ornamental com sen Its
relacions establertes entre els components estructurals abans ennumerats
qut identifiquen igualment aquests llibres i permeten considerar-los com a
pacts importants de i'trt tipografie Així, tant la diagremacio de la plana
com la compostelo de It caixa da text 1 la manera de concebir i distribuir
els diversos elements ornamentals en aquests llibres portan Implícita una
certa originalitat creativa important sobretot en relació al problema de la
integració gráfica deis diversos components grafies de la plana Degut a la
riquesa ornamental, a la varietat de motius existents, així com al valor
artístic de les il lustracions, el plantejament estructural d'aquests llibres
t les innovacions corresponents an aquest àmbit nan quedat relegats per la
critica a un segon pla malgrat les indicacions que al respecte noms dona
en els seus escnts Si es té en compte que en aquests Morris va dedicar
més espai a considerar els elements estructurals que no pas a analitzar ei
problema específic de la decoració, considerar com ell els va resoldre a la
pràctica suposa plantejar Is relació existent entre teona i practica en la
seva mateixa obrafif La rica decoració dels llibres de la Kelmscott Press,
Junt al medievalisme o> les solucions gràfiques i la qualitat artística dels
diferents motius ornamentals són probablement els seus aspectes més
notables i que mes destaquen percept i blement. per això nan estat l'objecte
més freqüent d'anàlisi Quan se'ls considera com el tret distintiu principal,
aleshores, lògicament, sorgeixen inconsistències i contradiccions amb las
idees de simplicitat estructural que defensava William Morris en als seus
escnts molt per damunt dt las coincidències de entén existents I9°

Val a dir out, molt sovint, l'anàlisi dt l'obra edit on al de Moms s'ha
fet des d'una situació històrica concreta i, par tant, dominada pels precep-
tes estètics t gràfics propis dt l'època Així, (o majoria d'estudis sobre el
Morris grafista datan dels períodes d'entreguerres i dt post-guerra, i per
tant corresponen a la fose Ut gestació, difusió 1 cte més acceptació de les
tesis racionalistas dt l'avantguarda i al desenvolupament fets per l'escola
suïssa Des d aquesta perspectiva, l'obra dt noms apareix indefectible-
ment com una dt Its actuacions histònques més clarament arcaïtzants i
retrògrades tu termes estilístics, mentre que tls seus preceptes i consells
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teòrics podan tar perfectament llegits (tes de lo perspective racionalista
prtpta mi disseny posterior1»1 Let conferències t trticlts dedicats • Its
arts del Iliore mostren «n noms que té una perfecta coneixença dais
condiciónenlo funcionals, tècnics t estètics derivats dats sistemes
d'impressió f del procés de lectura, f que defensa solucions estilísticament
tan simples cm les que dominen Its creacions gràfiques Ut quesibé tot el
segle XX

Art bé, ctl tenir en compie que des de l'època dt Morris la majoria
de conceptes gràfics Han sofert un canvi semàntic Important Així, per
exemple, en el segle XX It simplicitat significa, en termes formals, manca
d'ornament t això es contradeia des de tots tls punts de vista amo el
plantejament decoratiu que Morris ftfa dels seus llibres A part d'això,
existeixen diferències històriques importants pel que fa a la concepció del
tipus t a l'tf tctt estètic buscat en composar ta caixa de ttxt Àdhuc tl
concepte dt liegíbilitat na vanat atès tl desenvolupament gràfic i plàstic
des dels quals actualment consideren els diversos elements formals
Malgrat tot, no ts pot oblidar que quan Morris exposava els preceptes de
i art de la impressió i establia els requisits formals en els stus escrits,
estava parlant de tot tipus dt producció editorial mentre que quan
elaborava i ornamentava els seus llibres pensava únicament en un tipus
molt concret dt llibre, el de luxe Això no significa necessàriament que, en
projectar els stus llibres, ell no apliqués tls stus propis preceptes

Llavors, si es té en compte que el tipus dt llibre que noms volia
realitzar amb la seva imprempta den v e quasi mimèticament del model dels
manuscrits medievals, tl problema ja no és tant tl dt considerar tl stu
arcaisme estilístic com tl dt comprovar fins a quin punt aquesta traducció
d'un model històric esdevé una solució perfectament aplicable t adequada a
les necessitats editorials contemporànies192 En aquest sen 1.1, la manera
com Morris considera viable l'api i- cacio d'un ornament artistic amb
funcions purament decoratives depèn exclussivemtnt dt la tipologia
existent dt llibres segons tl stu ús Fou Morris qui millor va establir quan i
com tra possible ornamentar un llibre i amb quin motiu En considerar tls
usos, aquests havien dt dependre exclussivement dt la temàtica 1 iteran a i
del stu contingut científic

*6y the ideal book, I suppose we are to undtrstand a book not
limited by commerciai exigencies of pnce we can do what we Ulte
with it, according to what its nature as a book, demands of Art But
we may concluda, I think, that its matter will limit us somewhat,
a work on differential calculus, a medical work, a dictionary, a
collection of a statesman s speeches, or a t eat n se on manures,



such books, though thty mtght handsomtly «0 nail primad» would
scorctly rtctlvt ornamtnt with tht MM txhubtrenca it • volume
oí lyrical potms, or • standard classic, or such like à work on Art,
I think, btars less of (»rnomefit than any othtr kind of oook -«NMS
HtitfM is a 9004 motto Again, a book that must have Illustrations,
more or list utilitarian, should, I think, have no actual ornament at
•11, because the ornament and the illustration must almost
ctrtatnlyHgfrt'111

Queda, dones, perfectament clar tl tipus dt llibre que des del punt
dt vtsta temàtic podía publicar la Keimscott Press St s analitza la llista dt
llibres editats es pot veure perfectament com Moms va observar fidelment
aquesta regla no va publicar m un llibre científic, m un tractat de filosofia
excepte l'assaig dt Rossetti sobre tl concepte d'ert f la figura dt l'artista, i
ti capítol dt tuskin dedicat a Its implicacions socials, polítiques t morals
qui 'nspirertn l'art gòtic La resto dt títols entren perfectament tn la
categoria dt "volum of lyrical potms* o del "standard classic", si bé la
mojona dels seus classics ho fossin dt la literatura medievo! o tn relació a
la historia dtl llifcrtm

CI segon entén important que segons Morns hauria dt regir tn
disseny edit on el i que tn gran part domina tota la seve recerco gref ice es
la integració formal i visual entre t!s diferents components dt la pàgina
Tal i com apareix comentat dt passada tn la cita anttrlor, la integració ts
planttja d'una manera mes evident entre tl conjunt d elements ornamentals
11ts il lustrecions, Its imatges crtadts per un artista tsptcìtlmtnt per a
l'ocesió La recerco d'oquesto unitat dt llenguotge. encero que no sempre fos
plenament oconseguido tn tl resultot, constitueix una dt Its units dt
treball gràfic i plàstic mes inttrtssants dt totts Its desenvolupades a la
Keimscott Press, interès que augmentà tn considerar tls problemes tècnics
que això plantejevo í com Emery Welker tls va resoldre En tl cas dt Morns,
però, la meteixe recerco ts planttja tn relació dt Its formes tipogràfiques
i tl sisteme ornementol, t. d'una mantra encara met suggestiva, entre la
composició global dt la caixa dt text i tl conjunt d'elements plàstics

En la seve concepció dtl llibre. Moms ti dividia gràficament tn
parts que requenen d un tractament formal diferenciat que, però, no havien
dt menyscebar la unitat visual dal conjunt. Aquestes parts s'tstablitn per
mitjà d'unes plants concretes segons l'estructura capitular dtl llibre dt
mantra que quan aquest estava dividit on "llibres utilitzava portedtllts,
quan ts tractava dt capítols, Amava un tractament especial a la plana
d'inici dt capito! Aquestes plants especials s afegien i s'unificaven amb Its
que je de per sí té tot llibre, portada, frontispici 1 colofó. Des dtl punt de



vlite grille» únicament apaninan m als »«u* litten trw Upus di ferenciets
d« piona im dintel d apartat ja siguin portadas • portadelles. IM da ttxt
seguit, t IM d'tncapçalemtnt dt capítol, als quaU ui assimilen Its ü»
contenen apartats Les variacions s'estableixen en primer lite tu la mateixa
tíiagremació 1, desprès, un el tractament ornamental Portades f Inicis de
capítol estan úiegramedes seguint l'estructura medieval i un sistema dt
modulació ortogonal regular, de manarà que la distribució dats marges
segueix l'esquema 1,2,3,4, an al sentit tia laa águilas del rallatga an las
páginas senars i a la inversa an las parells, cam an al cas to froniisfrtcis o
de portadas, atas qua noms considera sempre la doble pagina com (a
superficie total dal suport expressiu Moms explicava al sau sistema com
un augment dal 20 f rodant das dal Diane da llom fins al da pau m Havia
optat per aquest motel senzillament perquè ara al dais manuscrits i el dels
primers llibres editats, encara que aquests dorrers havien introduït algunes
modificacions i començaven a disminuir el blanc de peu Les pàgines de
text, que d'altra banda són la major part de planes impreses a la Kelmscott
Press1 %. estan diagramades seguint la mateixa regla general però la coixa
de text ocupa un espai superior, creixent en els blancs de tall i de peu
Malgrat la variació, no existeix cap descompenteció visible entre les planes
esmentades ja que r ornament oc i o total dels marges en les planes especials
ho compenso197 En imposar aquesta regla, Morris composava el llibre
considerant la doble pàgina com a unitat bàsica de percepció i de lectura i,
aleshores requi libri de l'esquema es planteja sempre simètricamentI9t

Aquest model de diegramació no destaca tant per l'adopció del
sistema de proporcions medieval sinó pel fet de recordar practico i teòrica-
ment la importància visual da la doble página, definint-la com la unitat
bàsica de compaginació Això fou un dels ensenyament que Morris lega als
professionals del disseny gràfic que continuaren les seves experiències,
especialment a tots als representants dal moviment da las impremptes
privades, tan vinculat a las Arts & Crafts Walter Crane, par example, an
totes les seves conferencies i atents sobre als oficis recull el modal de la
doble pàgina establert par Morris sempre que ha de parlar dais principis
estètics que regeixen el disseny gràfic i la confecció da llibres 199

Un segon element fonamental an las consideracions momsienes de
l'estructura del llibre as al fat d'haver assenyalat la importància que un
determinat sistema da proporcions pot tenir an la configuració visual i
estètica de la pajina. En parlar precisament de sistema de proporcions, i
àdhuc, haver-les concretat a nivali modular, Morris defensava l'existència
d'una estructura geomètrica suportant dais diferents components gràfics de
lo plana atribuïnt-els-hi un valor arquitectònic Aquesta estructura, que de
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f ti no It altra coso out lo bast geomètrica da le diogramectó, ara la
responsable dt la organització Ut la caixa di text, de la dispostelo dais
blanes interiors, da la deci sto corresponent al rat da la lletra 1 la relació
amt> Hnterltntat, i Ber extensió, da la determinació da lat dimensions de
Iti caplletres, da las fi lustrations 1 també o> tat ariti ornamentéis
D'aquesta manera, homs comprèn al cerócter modular que ti la composició
au tipografia t aplicarà aquest mateix principi an al disseny da tots als
components da la plana, tant sf són tipografies ami plàstics il principi no
nanna de ser cep sorpresa si at tl an compta qua )a nomi novia definit
perfectament restructure geomètrica t modular que regeix la construcció
d'un estampat superficial, i tamba novia comprès la necessitat da reduir un
dibuix a mòduls quadrats quan dissenyava per a monturas Jacquards, la
novetat actual consisteix, primer, en al fat d'haver adoptat una estructura
modular no tont de creixement i d expansió superficial com d'ordenació
interna, i, desprès, en el fet que aquesta sigui totalment ortogonal i
regular Probablement aquesta ortogonalitet regular sigui difícil d'apreciar
en veure la caixa de text paró apareix clarament definido en considerar les
formes exteriors i el sistema de combinatòria establert pels diversos
motius ornamentals Així, les caplletres s inscriuen totes en un quadrat
equivalent a un nombre sempre sencer de línies de text variable només en
base o la seva grondane D'aquesta manera es poden inserir caplletres dins
la caixa de text, combinor-les amb una línia de capítols que marco I inici de
capítol i paràgraf. i perllongar el text sense que mai no opareixi un blanc
innecessari o un interlimat de més

Malgrat l'interès artístic que mereixen els diversos ornaments
dissenyats per noms, no hi ho dubte que des del punt de vista tipogràfic
raspéete mes destocedle es el seu plantejament modular200 Des d'aquesta
perspectiva, caplletres, rúbriques, orles i marcs esdevenen intercanviables
entre sí, permetent sempre la seva repetició i una possible reutilUzoció,
meara que això no fos nabitua? a la Kelmscott Press De fet, Morris preferia
dibuixar expressament cada modal segons el projecte del llibre de manera
que el resultat s'integrés perfectament o lo pigino i s'adeqüés a la resta de
components gràfics, establint un dialag formol entra tots. Par aquesta raó,
va crear molts modals diferents de motius ornamentals de cada varietat Es
compten per centenars als elements decoratius dibuixats per tioms durant
lo curta vide de la imprempta fins al punt que només d'inicials
ornamentados amb lo lletra T n'existeixen més de 30 variants diferents,
segons recull Sydney Cockerel) en el seu Informe sobre lo Kelmscott
Press201 No obstant, quan s'observo detingudament aquesta varietat nom
descobreix que respon únicament o necessitats formols 1 que consisteix en



petits canvis M It f orma dt It llttra f M el motiu decoratiu dibuixat samt
modificar (Tuna manera essencial restii i e) plantejament decoratiu us
petites variacions, doncs, responen • olitili d'integració griffet entre
romament t It resta de It it pàgina plantejats tn ttrmts purament formals
Estan dirigides t equilibrar e) té general t It quantitat de negre, o t
compensar la textura de It plana, desprecíent els condlcionants relatius t
It significació del motiu 11 It correlació semàntica entre ti trectement
ornamental i It temática del llibre 202 D aquesta manera, It intercanvi abi-
litai dels motius I caplletres incorpora també els aspectes estilístics
convertits tn elements formals de composició Aquesta, i no una raó teòrico
o estilística. It It ven t able causa que no s'utilitzessin ornaments creats
per altres llibres f que sovint ts dissenyessin més motius dels que requen o
el pla previst inicialment A la vegada, tfxè també corroboro el planteja-
ment lúdic t experimental amb que Mom s ve afrontar sempre It seva
"petita aventuro tioofrtfica*201

Cl plantejament formalista encara queda més de manifest en
considerar el procés de creació seguit per Morris en el disseny d'ornaments
tditonals com en tants d altres oficis, t rebol lavo amb tinta bltnca
dibuixant directament sobre un fons ntgre els diferents motius204 Tots els
motius dissenyats eren ornaments vegetals, construïts integrant dos plans
de creixement geomètric orgànic similor als dels seus estampats, i barre-
jant els tipus de fullatge més fàcilment formtlltztbles com lacant, el
pàmpol i el salze, i algun detall floral El conjunt quedava sempre tnscnt en
l'espai interior resultant de la inscripció de rectangles que disminueixen
per reducció de mòduls regulars, de fet el quadrati de 12 punts mercat per
la tipografia, i desplaçat del contro geomètric seguint la proporcionalitat
medieval Aquest procediment de composició per mitjó de blocs ortogonals
regulars quo s'inscriuen els uns dins els oi t res ft out, per exemple, sovint
aporeixin diversos tipus ornamentals juxtaposats recerregant excessiva-
ment el plantejament plàstic de lo pagina Això succeix especialment en el
Kelmscott Chaucer on lo quantitat d'U lustrtctons augmenta considerable-
ment el nombre de pagines especials t on lo inclusió dels grovots amb els
teus marcs decorats corresponents, les rúbriques capitulars i les
caplletres del text, tot integrat tn una ctlxt emmorcado per uns marges
ornamentats, crea un excessiu paral·lelisme de motius ja que de fet ocupen
lo totalitat de It pàgina O aquesta formt. It concepció decorativa de Morris
procedeix per lo col·locació de mòduls Independents que queden sempre
encestrats entre ells 1 en els quals el Probleme formal és el de n i ve n or la
visió 1 el oes dels diversos components ornamentals, en base tl motiu del
costat, t It ctlxt de text que engloben o t It il·lustració que emmarquen
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Moms pit aconseguir aquist afecti gràcies al plantejament dils dos plans
onto.. itals i ti f«* di tramitar m nigetlu, It • dir, incorporant el Mine
m comptes d« procedir augmentant el negra

Aquesta modulantet de l'ornament establerta constructivament per
rectangles inscrits, m els quals dit del punt ite vista estilístic només es
persegueix lequilibri formai I visual di tons demostra un plantejament més
propi di li producció industrial que no pas de la tradició artesanal. o àdhuc
dels llibres tntics respecte dels quals la proposti de Morris risulti sir un
avenç 205 No hi ha cap mene di dubti qui il motel històric utilitzat per
Moms in aquest aspecte dels seus moris Is l'obra di Rat dol t un
impressor originin di li ciutat alemanya d1 Augsburg que tritello i Venecià
entre 14761 1486 ̂  Ratdolt fou un dels pnmers impressors qui es
proposi aconseguir per medis tipogràfics il tipus di tractament ornamento!
fet ptr procediments manuals uni vegada acabada la impressió dit llibre
T rebo u o va, p«ro, per principis limáis di manera que havia de dtscomposar
els marges en rectangles independents que desprès acople va sense
possiblitat tí establir una continuïtat di 1 ornament al passar d'un mòdul o
laltrt les cantonades perdien la capacitat decorative di l'angle, aquilí arc
de 90* tan característic dtl« ornaments vegetals, perquè l'angle s'havia
d'integrar en un dels dos marges i actuar com a límit La solució de noms,
en canvi permetia mantenir aquesta continuïtat je qui treballava per
mòduls inserits no ptr acoplamtnt di formes línies Això pot fer-ho
precisament perquè no utilitza només xilografia 'à'M el procés galvanoti-
pie, tècnica que no es coneixia a l'època de Ratdolt El més paradoxal de tot,
però, és que Mor n s assoleix amb els seus motius el moteix efecte
perceptiu i estilístic qui Ratdolt àdhuc quan aquest impressor utilitzava
els motius di caràcter més renaixentista L'interès del treball di Mom ç
esta precisament in haver utilitzat un model tant antic in la hi s t on a de la
impressió per interpretar-lo amb aquells principis fa repetició i
s t enden t zac ió propis dal procediment industrial més modern

Establerta li possibilitat tècnici di definir il valor cromàtic di la
pagina, només colli contrabalençer-le amb la resultant di li composició de
lo caixa di text Aquest ès un dels aspectes on its llibres di la Keimscott
Press suposin WM innovació estilística important respecte dels hàbits di
rapaci u tradició editorial del segle XIX, especialment la qua es mostrava
hereva directa dels preceptes establerts in il sigle entenor per
impressors com Bodoni o Baskerville, traballava amb grans tnterliniats,
buscant sempre una tonalitat di negre clara t la màxima superficie de blanc
al voltant del text, il qual es conceptuava per línies horitzontals i no per
blocs Seguint il mateix plantejament di l'ornament, Moms en canvi

l



pensava lo calm dt ttxl ram w llac homogeni It negre, m tl qual havia de
desaparèixer l efecte finiti darrere del bloc207 Per això, alxampla Its
lletres lateralment, redueix l'espai de "prosa", sovint substituït en tls
punts t parts per la inclusió d'un signe Iconic dt separació, t elimina tl
màxim espai d'interlinlat utilitzant It mateixa mesura de It composició de
capitals Això H permet donar força tl text, eugmenter considerablement la
quantitat de text que cab en una plana sense haver de 'xupar' les lletres, i
crear I efecte de bloc compositiu208 O aquesta manera, tott It pàgina
adquireix una tonalitat força fosca, o almenys tant fosca com Its
il lustrations t els motiu ornamentals esdevenint un rectangle opte d una
textura densa que evidencia l'estructura constructiva it recuperació
formal del bloc palesa una concepció griffet tel itxt molt més pròxima o la
dels c art el listes que no pes a la dels editors de l'època f constitueix
possiblement un dels aspectes que noms lega a It tradició del grafisme
posterior, sempre mes plantejat per blocs compositius es e dir per masses
delimitades per una forma regular que no pos per línies

La conrepcio modular de lo construcció de la pagino, entesa com la
traduci-'c ¿stàtica del principi tècnic que defineix ta tipografia constitueix
la provo mes evident del fet que Moms va aplicar en els seus propis llibres
tots els principis teories relatius a les arts del llibre i a ¡específic art de
l'impressor que defensava en els seus escrits Ttl f com s'ha pogut apreciar,
la rica elaboració ornamental ciue caracteritza aquests llibres no respon
únicament o lo reproducció mimètica aplicada mecànicament a partir del
model històric dels manuscrits sinó que porto implícita una reflexió
tècnico i estètica sobre les possibilitats comb ma t on es del procediment
tipogràfic Una qüestió molt diferent strio lo de preguntar-se perquè Morris
sent lo necessitat d ornamentar els seus llibres però això és mes oviot una
conseqüència del seu concepte del fet de disseny, del producte artistic, i de
la seva cerrero de creador de motius ornamentals Sense donar-hi més
importando, ell mateix reconeix aquest treball com It conclusió més lògica
del seu treball

"It was only natural that t, t decorator bu profession, should
attempt to ornament my books suitable"*9

Acceptat això, l'únic en t eri grafie tingut en compte en el desenvo-
lupament del projecte era tl dt subordinar ti tractament ornamento! a les
característiques gràfiques establertes per it caixa dt text 21°

En d'altres escnts cobre tls pnncipis generals que regeixen lari de
fer llibres, Morris recalca molt emfàticament tl principi de subordinació en
què es trobo l'ornament respecte d'altres components gràfics de lo plana
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mon més importants des dtl punt d« visto funefontl f gràfic, com il cos d«
la iletre, lo construcció plàstico d« la mim de text t fi diogromoció global
it It pàgina Aquests t M un« oltre* són tls venicles veritablement
artístics dtl Híbn f It itti quolitot dtpén, per utilitzar its seves pròpies
poroules, d* it capacitat d'organítzor-los arquttectónicament En oquest
context. rornomtnt com també les il·lustracions, adquireixen m caràcter
totolmtnt tubordintt qut st M pot coosidtror-se un principi limitador dt
Its possibilitats creatives del dtssenyodor, de ftt constitueix un factor
decisiu per aconseguir un efecte unitari de la pàgina211 Aqueste
possibilitat d adequació t un marc Jt donat és tl que noms, molt
significativament, designo com t capacitat arquitectònica de l'ornament í,
com t tol, serà un dels aspectes qut millor 1 més profundament investigarà
en Its seves activitats com t grafista Sorprenentment, otrò, Morris no
utilitza lo referència t (arquitectura com una metàfora per explicar un
prorés creatiu ben oi contrari, en definir i puntualitzar tls elements que
integren el que anomeno 'an architectural arrangement' concreto oi màxim
tot aquells factors out intervenen en lo definició del que els impressors
anomenen arquitectura gràfica" tn tant que estructura constructivo de lo
diogrtmtcio És l'element geomètric i el sistemo de proporcions que
estableix la relació entre les dimensions i la distribució del tipus i les de
la resto de components de lo pagino, especialment marges, títols, gloses,
foliado, i d'altres informacions pertinents En els escrits, Morris fa
referència explicito o lo qualitat del tipus, a la composició interno de lo
coixa de ttxt entesa com a distribució de blancs, i a la colocació de la caixa
de text en la plana212 D'aquesta manera, deixa prou clar el fet que qualsevol
llibre pot arribar a les màximes cotes estètiques sense necessitat de ser
decorat213 Així, doncs, el paral lelisme amb 'arquitectura implica una
similitud constructiva relativa al mateix concepte metodològic de projecte,
out parteix de la definició d una estructura calculada geometri c amen t,
expressada estèticament com un sistema de proporcions o com una
euritmia, per acabar definint internament tots tls detalls, fins als mes
insignificants, de mantra qut tl resultat quedi integrat tn una unitat visual
coherent i amb tota l'expressivitat gràfica possible Establert tl terme
arquitectònic com un dels conceptes essencials dtl treball gràfic,
I expressió emprada per Burnt Jones tn refenr-se al projecte d'editar el
Kelmscott Chaucer adquireix un significat tècnic important issi m tots els
llibres de la Kelmscott Press no deixen de ser una "catedral de butxaca*214

D'altra banda, la inclusió de tots aquests motius ornamentals tan
coneguts de la seva labor editorial així com també la inclusió d'unes
il·lustracions realitzades per d'altres artistas, oferiren Morns un segon



mvell M compareció omb lo disciplina orquHectònico. la forme artistice
que considerava més Important En molts paràgrafs, planteja com • premise
la similitud existent entre el llibre com • obra d'art t un edifici
arquitectònic215 L'equlparadó fluivo, en pnmer Hoc, da lo compereció dels
procediments tècnics 1 creatius propis de catto discipline, otre tombe del
ftt qut ambdues pressuposen t necessiten da lo col laboréelo de diferents
artesans L'edifici t tl llibre esdevenen oït millors i únics tipus d'obro (Tort
910 sorgeixen gràcies o lo perticipació lliure i ective d'artesens diferents
emb competències especi eli t zades216 En aquest sentit, el disseny gràfic
opltcot el llibre esdevé un dols of tels que a le pràctica millor representen
eque 11 concepte d'ert exposet en los conferencies, fruit Ce lo col laborea o
d'ertistes enòmms involucrats, codo un t tots o lo vegede, on uno único otte
sense hover dt renunciar Q lo possibilitat de desenvolupar oi seu treball
d ecord amb les seves competències especifiquis Des d equeste perspectiva
no es estrany que noms incorpores en la producete dels seus llibres
elements propis d'cfícis 1 competències professionals diferents, àdhuc quan
es requeria d'un assessor com Emery Walker, to tosco del qual consistia en
resoldre els problemes tècnics sorgits en e) procés de preparació i de
confecció del llibre Aquí, lo fomosa frase de Burne Jones anteriorment
refenda adquireix una segona significació de caire més teònc però que
accepta perfectament la concepció mom s i ene de la mateixa obro d'ert

Una segona línia de recerca gràfica important en els llibres de lo
Kelmscott Press fa referència a les il lustracions II lustrar els seus llibres
era per a Homs un requisit evident atès el c erect er artístic que els hi
volia conferir, per la mateixa raó aquestes he v i en de tenir una qualitat
plàstica t artística remorcable Des de bon començament noms les ve
considerar com un component mes del llibre i tot seguit va incorporar el
procés de creado i gravat entre les activitats de la imprempta Intentà, no
obstant, proposar un nou concepte de llibre t! lustret que mantingués la
quelltet dels primers llibres d equest tipus apareguts el segle XV t s oposes
al sistema d'il lustrano habitual en el segle XIX

Homs va explicar la seva vistò de l'ert d'tl lustrar en una conferen-
cio dedicete monogràficament els primers llibres 11 lustrets per mitjà de la
imprempte que eprecíeve molt especialment Per o ell, el gran encert
artístic dels gravats impresses amb xilografies pels germans Zainer e
Augsburg i Ulm consistia essencialment en limitar-se o acomplir
pertectement lo seva funció en tont que component gràfic de lo plano i
complement plàstic de la historio narrado 217 Ambdues funcions tenen una
traducció estètica ? artística i esdevenen així fonamentals en la pràctica
Es resumeixen en els principis següents en pnmer lloc, lo copec 11 et per
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explicar ira historio f qut aquesta colnddtlxt ami it que nerrt el text
Hieran 218

( tu segon lloc, l'aprofitament dels condicionaos t limitacions
qut planteja HM determinada tècnica, transíormant-les tn medis
expressius, àdhuc quin la rudesa tècnica impedeix assolir el? nivells de
perfecció desitjats pel dibuix, t, finalment. Vobtencló del màxim grou
dïntegreció formal del dibuix m 01 context de la pàgina on s insereix,
aconseguint-ho sense renunciar e can <üt* elements propis del dibuix
original Aquestes eren Ires qualitats que Mortis trobava a faltar an Its
il·lustracions editorials de la seva època, aneara qua sovint als il·lustra-
dors fossin grans artistas t haguessii, realitzat uns dibuixos meravellosos
De tota mantra, fins i tot las il·lustracions dels llibres de la Kelmscott
Press patien molt freqüentment d'alpina d aquestes qualitats.

Així, par exemple, m destacar al fet qua un il·lustrador havia
d intentar expi:cor la narració de. llibre qut t) lustrava amb tots tls
mitjans a la seva disposició, Homs s'oposava al costum de molts artistes
contemporanis de preocupar-se únicament de resoldre artísticament el
dibuix sense tenir tn compte les característiques literàries de la narració
Aquest fou tl principal mo t u de crítica -i d indignació personal219- davant
els dibuixos de Beards ley per a 1 edicto de la Mort D Arthur L altre gran
inconvenient dels il 1 us traders oe la seva època era la impossibilitat amb
què es trobaven per a poder integrar visualment t) gravat amb la resta del
llibre, degut, en la majoria de casos, al fet qut el llibre no palesava cap
altre voluntat artística, com en tl trtctamtnt tipogràfic o tn la
diagramació220 Segons cita el propi Homs, aquest tra el problema amb qut
s enfrontà un magnífic 11 lustrador, Frtd Walker, quan erta uns dibuixos per
una novtl la de Thackeray que ja havien entrat a formar part de lc
hi s t on a221, però també tra la situació en què es trobaven il lustradors dt la
qualitat d'un Temuti i la seva famosa obra AÌÌCP m Wonóerìsrrf, o d'altres
coneguts dibuixants 1 pintors de l'apoca quan afrontaven l'art dt la il·lustra-
ció En aquests casos, és precisament la qualitat pròpia dels dibuixos tl
qut els margina dt Its pàgines i els impedeix desenvolupar la seva funció
decorativa Per e que una il·lustració assoleixi aquesta capacitat, primer
h aun o dt rinunciar a ser una pintura en blanc i negre, i després hauno
d'assumir la seva condició d imatge impressa, insende en un context tot ell
imprès222

Aquesta capacitat de ser decoratiu és un dels aspectes més difícils
d'explicar dt tota art aplicada t més encara d'indicar un camí per aconse-
guir-la Per a Moms constitueix una qualitat intrínseca dt 1 art medieval i
dt totts aquelles formes artístiques qut ts separen del plantejament
purament plàstic o expressiu, com la pintura de Rossetti o la de Burnt



Jones . En ti CM de l'art medieval, Untis accepto que sigui un fenomen
inconscient t fins t tot accidental, resultat purament t simple d'un hàbit
cultural**. O altra banda, la capacitat que un dibuix té de ser decoratius,
tal i com s ha vist on capítols anteriors dedicats al concepte fart, és una
qualitat molt particular la l'estètica de MO.TÌS \, m elevar-lo a categoria
astática genera), defineix l'art a partir crim plantejament excessivament
lligat a la perspectiva pròpia da lat arts decoratives 1, lògicament,
totalment oposada a la ü l'art contemporani225 in et cas concret de noms
esdevé un principi da crítica d'art, un entén de selecció des del qual optar
par restii d'uns determinats artistas o dr<= dal qual jutjar i valorar las
aportacions pròpits da las manifestació.'« artístiques més noves En qual-
sevol cas, en l'àmbit concret del disseny gràfic i de totes les disciplines
del disseny, l'èmfasi posat en la capacitat decorativa d'uno determinada
imatge suposà un precepte bàsic en la definició de I objecte de les
disciplines i com a tat na esdevingut una de las nocions centrals de la
qualitat de ser gràfic amb que traballa essencialment el grafisme

En els llibres de la Kelmscott Press, aquesta concepció de les il lus-
trano^ estableix duts línies bàsiques de recerco, una dirigida a concretar
tl tipus mateix dt la il lustrano en tant que obra artística, la segona
dedicad« a perseguir des del punt de vista formal la millor integració visual
possible entre les il lustrocions i la resta d'elements gràfics de la pàgina,
com e's tipus i el sistema decoratiu Lògicament, Morns s encarregà
personalment de totes les qüestions formals d'una manera similar 3 com
havia conduït el trtbalt amb els tipus i els ornaments, en considerar les
il lustrocions per elles mateixes, Morris optà decididament »»er la inclusió
de ven t ob l es obres d art però que a 1 ensems satisfessm íes seves
exigències decoratives per moltes i diverses raons, Edward Burne Jones
continuava semblant-li la personalitat artística més indicada Llavors, la
possibilitat d'integració formal quedava reduí do a qüestions formals i
tècniques, atès que a nivell estilístic, Morris no trobove cap possible
inconvenient an I obra dt Burne Jones Compartia amb ell e) gust per I art
medievo! i també les idees ganarais sobre l'art com a representació d'un
món imaginari i irreal, així com coneixia perfectament le« possibilitats
d'adaptació que tenia l'estil de Burne Jones en les arts decoratives ja que la
participació del pintor en moltes seccions de to firma mai no es va
interrompre Des d'aquesta perspectiva, la col·laboració amb Burne Jones no
semblo altra cosa que la realització d'un vell somni i la continuació
d'aquell projecte editorial dels anys 60 que va never de ser abandonat Però
a la Kelmscott Press, excepte en el cas del Kelmscott Chaucer, la
participació de Burne Jones es plantejava d'una manera diferent ja que, en
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primer Hoc, quedava significativament reduïda respecte el conjunt ite l'otri
t, • la vegada, molt més valorada com a obra artística En realitat, Moms
mat no ̂  questionar fa colleborecio ita Suma Jones an la «èva otra
editorial com tampoc mai no va potar an dubte Vestii da! pintor malgrat
qua, an als tnp 90« als quadres de Burne Jones Ja representaven una
tendència artistica divergent respecte da la da Monis Això no obstant, per
al Moms adi or Burne Jones ara al mateix que havia astat al 187? par al
cap dal talli • da tapissos

Mia only ona men at present living who can give you pictures at
anca good enough and suitable for tapestry'"6

A part de la llarga amistat entre Morris i Burne jones, no existeixen
altras dades suficientment i) lust rat i ves que permetin comprendre las
causes teòriques i estètiques que feren Moms mon t en i r-se fidel a la
pintura del seu amie, sense apuntar ni acceptar mai cap tipus de critica al
respecte, malgrat le diversitat de plantejaments sotre el concepte d'art
Morris només **a escriure sobre l'art del seu amic en la conferència donada
sobre leseóla Pre-Raf aclista anglesa i aquí, reconeixent la dificultat de
parlar sobre una persone que aprecia i a qui admira, destaca la capacitat
ornamental i el sentit decorotivista de la pintura de Burne Jones227 Fora
d aquest curt paràgraf, no s nan conservat altres documents on poder
resseguir les idees de Morns sobre la pintura del seu amic Sorprèn la poca
quantitat de cartes existents dirigides per Moms a Bume Jones atèsa la
llirga i continua amistat, així com també nan desaparegut totes les
referències que podien existir en cartes de Moms dirigides a persones
pròximes i al·legades al pintor22* Per altra part, els comen t en s i judicis
referits per Georgiane an escriure les memories del seu marit, o les
rec ulli des per Mockoil no sén fiables pel fet que sempre foren fetes des de
la perspectiva, i els interessos, dal pintor 229 No obstant, segons el
i ¿stimoni de persones molts al·legades a Morris sembla ventat que, tant en
pnvat com en públic, Morris no va acceptar mai cap comentan crític ni
tampoc cap petit dubte respecte a l'obra dat pintor mantra que en referència
a d'altres companys i amics histories exposava un judici prou matisat2ïo

El fet mes paradoxal as que, malgrat la quantitat d empreses comunes, la
personalitat artística de Moms as desenvolupà mes en aquells àmbits on no
va col laborar mai amb Burne Jones i, en aquests, aconseguí ultrapassar
considerablement els preceptes estètics del pintor

En qualsevol cas, l'admiració que Morris deparava a l'obra de Burne
Jones tenia també un fonament pràctic L'estil pictòric de Burnt Jones
reunia una innegable quel i t et artística, molt del gust de l'època, amb la
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capacitat di 1 tmitöT-se • «arrtr UM història, sovtnt renunciant a l'exprés-
sivitat misteriosa dalt MUS personatges i citava qualsevol detall rt»lista
que permetés adivinar algun aspecte da la vida da) stqle MIX D aquesta
manera, turna Jones aconseguia realitzar ais ideals grafies t decoratius
qua Moms més admirava dais gravats medievals sansa ser tan formalista
com Rtcketts o Home, no gens irònic com Beardsley, o sense incorporar
detalls realistas com feien la majona d il·lustradors contemporanis 23) Per
altra part, els dibuixos da Suma Jorns s integraven a la plana seguint la
diegramació traçada par horris plantejats com a obres tancades en sí
mateixes s inscnbten perfectament en uns rectangles de dimensions
modulars a partir de ta caixa de text on s'hi mquibien emmarcats per una
orla dissenyada per Moms Això H of anà la possibilitat d'integrar
visualment 1 gràfica els components de la plana des del punt de vfsta
estrictament constructiu Aconseguir una integració estilística entre les
il I us trac ions i el sistema ornamental per una banda i entre ambdós i la
caixa de text per l'altra, era ja una altra qüestió però Moms no se la va mai
plantejar en aquests termes tema la garantia d'una llarga col labora- cío
artística, de l èxit aconseguit pels productes creats conjuntament amb
Burne Jones, i una plena confiança en la competència creativa i artística
del pintor

En aauest sentit, la participació de Burne Jones en el projecte
editorial responia també a d altres entens derivats del concepte del llibre
com obra d art Si en els anys 90 Homs era un dels dissenyadors consagrats
i més coneguts, també no era Burne Jones en el camp de la pintura, i per
tant, comptar amb les seves H lust rac ions suposava un nou element de
promoció per als llibres i per a ) editorial en el mercat de I art Si s observa
el plantejament il lustrador seguit en la majona de llibres editats per la
Kelmscott Press, les U lustrecions reben un tractament d'obra d'art ja que,
en general, cada llibre disposava de tres o quatre il·lustracions en les
pàgines especials, adés com a frontispici, adés com a portedeUe interior En
elles, el text era més aviat escàs, limitat a I apancio de títols, i, per tant,
tractat més com a forma gràfica que no pas com a caixa de text El proble-
ma de la integració visual es plantejava únicament en relació als models
ornamentals d orles t marges t aleshores la tonalitat de la pógma quedava
garantida par la utilització d un mateix sistema d'impressió, la xilografia

De tota la producció de la Kelmscott Press, l'obra que millor serveix
per estudiar la concepció monrisiana de la il·lustració editorial i lo relació
artística entre noms t Burne Jones és la reedició del llibre de Chaucer, el
treball més ambiciós de tots els empresos Oes d« bon començament el
projecte aparegué com la culminació d'una llarga carrera de col 1 eboraci o i
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cooperació artística i, per r * establert per aquest llibre és l'únic
que segueix un esquema d*t! lu ,u mot. "omperaole al del TheEarthiy
Partáis* elaborat • finals de la dèco-u Jels seixanta 2S2 Bume Jones f mi
911 va decidir el pla general de Iss il·lustracions mentre que Homs
projecte f diagrama el llibre Pal fet que alquns dels contes disposen
pràcticament (Tuna il·lustració a cada plana Junt o les realitzades per a les
planes especials, aquest llibre es l'únic ventante llibre il·lustrat realitzat
per la Kelmscott Press Les pàgines interiors estan composades amb una
caixa de text molt reduïda en tipus Chaucer i diagremades a dues columnes,
integrant caplletres de dimensions variables segons es tracti de punts i
apart, versáis, o inicis de pagina Seguint l'arquitectura grafica de
rectangles modulars definida per noms, els marges estan decorats amb una
orla de fullatge formalitzat en un estil totalment classicista, en ia part
superior de lo caixa s integra la 11 lustrado emmarcada per una segona orla
ornamental La plana queda ocupad« en tota la superfície de manera que
dominen els elements figuratius mentre que el blanc queda reduït al
curundell central La juxtaposició d'elements tan dispars des del punt de
vista funcional t gràfic fa que sigui realment difícil aconseguir una
integració formal plena ja que, malgrat s hagin equilibrat els diversos
components quant al valnr cromàtic, la composició i l'euritmia, apareixen
inevitablement diferències en la vessant estilística Aquestes són una
conseqüència lògica de la juxtaposició de 1 obra de dues figures artístiques
tan potents com les de ñoms i iurne Jones O una banda, poden perfecta-
ment estar motivades per la utilització de referents histories i estètics
diferents, però. en realitat, es deuen a les característiques pròpies dels dos
estils personals, formats al llarg de tota una carrera artística No es pot
oblidar revolució personal de cada un d'ells, floms i Burne Jones, com cada
un havia anat modificant el seu estil artístic i com cada un havia superat
aquell Pre-Rafeelisme originari fins distanciar-se en la manera d'entendrí
1 art i la seva funció decorativa Així, doncs, i malgrat la seva qualitat
artística, el Kelmscott Chaucer es, de tots els treballs realitzats conjunta-
ment pels dos artistes el que mostra més clarament les diferències d'estil
que els separen

La postura artística de noms en el disseny dels seus llibres és, tal
i com ja s'ha vist, perfectament coherent amb el seu mètode de disseny
Utilitza referents histèrics com a pretext i com a font d'inspiració per les
seves creacions La unitat que pot trobar-se en la reunió d'una tipografia
gòtica com lo de Shoeffer i un ornament classicista com el de Ratdolt,
ç aconsegueix a través (te la diagremació general per una banda, i, per
l'altra, per la contundencia i decisió del seu estil en la conformació del



disseny La rec*reo d'una textura alterni expressiva f contrastada en et
text queda compensada per le nuantitet de Mane Incorporada in caplletres t
orles per mitjé dels plant de fullatge Tot plegat manté el contrast entre
llanes 1 negres com l'element formal rector de tota la composició Front a
la força expressiva d'uns blocs entesos com a masses constructives que
segueix noms, als dibuixos de Burnt Jones apareixen com la culminació del
procediment gràfic invers II seu estil da maduresa, tant an la pintura com
an als dibuixos, s expressava preferentment par una acurada elaboració del
chiaroscuro, similar al dels millors pintors post-raf oelistes Fs caracte-
ritzava per (expressió continguda dels personatges, la delicadesa d unes
figures distants treballades per mitja d ombres perfectament matisades, de
degradacions de tons i de grisos dins una mateixa tonalitat quasi bé irreal
Així, si darrera l'obra de Morris es descobreix sempre e) treball del pinzell
amb tinta blanca t negre, en I otra dt Burne Jones apareix indefectiblement
tl llapis El mateix contrast pot explicar-se en ttrmes estètics i àdhuc
histories l'estil decoratiu del noms madur resulta especialment
contundent i decisiu, buscant la potencialitat expressiva dels acabats
imperfectes, mentre que les il lustracioiis de Burne Jones són un cant a la
delicadesa i a la perfecció de les línies del o'buix En : que s t sentit, àdhuc
quan noms accepta el classicisme com estil deci*r?»n» : utilitzà com a
referents exemples renaixentistes, opta per uns models totalment
contraposats als de fiotticeli:, Kartista qut té mes presència en 'est i l
PK t on c del Burne Jones madur En síntesi, doncs, el delicat i estilitzat
botticellisme de les figures i les escenes dibuixades per Burne Jones
resulta estrany en l'estètica general de la Kelmscott Press sobre tot quan
es confronta amb la contundencia expressiva dels dissenys gràfics i
tipografies de noms

Tanmateix, l'inconvenient més important que des del punt de vist*
artístic suposaren els dibuixes de Burne Jones per a la imprempta ès de
carácter tècnic Lògicament, la degradació de grisos, la tècnica del
chiaroscuro i la matisació de tons constitueixen impediments fonamentals
per a la reproducció xilográfica, un sistema de reproducció que necessita de
línies clares i contrastades, sempre negre sobre blanc, que operen per
gruixos i no per superfície quan cal obtenir graus d'intensitat233 Seguint el
sistema adoptat en iï primer projecte editorial, noms havia tnat la
xilografia, si bé en la seva adaptació moderna, com a únic sistema tècnic
per a la reproducció d'imatges en els seus llibres Mul gru t que la difusió
obtinguda pel gravat a testa t la posterior elaboració galvanotipie« del
motilo, permetien elaborar molt més acuradament el dibuix, la tecnica era
de per sí contraindicada per a reproduir la textura del Hapic, cosa que
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s'haur.; aconseguit millor ! més fàcilment par mitjó de It litografio o deli
procedi.nents fotogràfics més evolucionats A part de ser un dels processos
tècnics millor coneguts de Moms, li decisió d'unificar el procés de
reproducció ite tot si material griffe 1 figuratiu estava dirigida s garantir
la unitat plàstica del resultat ja que tot procediment tècnic constitueix un
factor important d integració visual Si als dissenys ornamentals de noms
estaven fets de mantra que no requen e n de cap procés mtermig per obtenir
els motí los de fusta, les il·lustracions de Burne Jones necessitaren d'un
llarg i laboriós procés d'adaptació tècnica. Des d'un punt de vista
estrictament tècnic, la figura de Burne Jones constitueix un dels exemples
més representatius d'aquell tipus d'il lustrador que no te en compte el
problema de la impressió en plantejar els seus dibuixos, cosa que
contradeix un dels principals axiomes que horns havia establert en definir
l'ert de la il lustrado editorial

El procés d'adequació tècnica del dibuixos de Sume Jones va
consistir essencialment en un treball de simplificació per mitjans
fotografies a fi de localitzar les línies mestres i traduir-les com les línies
centrals del gravat234, posteriorment, es realitzava una segona selecció per
poder donar les gradacions de to, els fons, les draperies i els ambients,
Després, ambdues seleccions e¿ summaven i es reproduïen fotogràficament
sobre el bloc de fusta per a ser gravats És, doncs, el retocador de les
fotografies qui, tot ai llarg del procés, aconsegueix donar-los l'aspecte de
xilografia que floms volia en les il lustracions El procediment fotogràfic
va permetre al retocador mantenir aquella delicadesa gestual i proporcio-
nada estilització de les figures que tant bé identifiquen l'estil de Burne
Jones, malgrat tot, els gravats perden l'ambient de misteri i irrealitat dels
seus quadres eliminant, en gran part, la base expressiva i mes clarament
decorativa de l'estil del pintor D altra banda, la manca de gradacions fa que
sovint desapareix) el contrast entre figures i fons ambientals de manera
que tota rescena reo un tractament homogeni

Si l'estil gràfic de Burne Jones, àdhuc quan havia estat adequat
tècnicament, entrava en contradicció amb el de Mom s, també l'estil
pictòric de Burne Jones representa el principi artístic oposat al que Morris
considerava la veritable il lustrado editorial Ja el fet de requerir d una
complicada adequació tècnica suposa una contradicció evident amb una de
les regles fonamentals defensades per Moms no només en relació a les erts
del llibre sinó en el camp de totes les arts aplicades i el disseny e' fet que
tot bon disseny ha d estar creat en funció de les característiques i les
possibilitats d'una determinada tècnica d'execució, aprofitant els
condicionants tècnics no tant com una font de limitacions per e la creació
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sine com §1 medi propi fun ari o d'un ofici A la vegada, però, 1 tn això Is on
s estableix la paradoxa artística més Importants dt Homs, tant l'estil
pictòric de Amt Jonas com al seu plantejament de la f 1 lustrano
contradeix tots eis principis formals 1 conceptuals que el propt Morris
havia establert en voler o>f1n1r específicament la manera com actua la
ti lustrano editorial 1 com aquesta es diferencia d'altres especialitats de
les arts plàstiques i del dibuix noms amba a definir tots els caràcters
formals tel dibuix a partir del moment que accepta totalment els
condicionants funcionals definidors de la 11 lustrado editorial com a medi
específic En aquest sentit, les paraules de Morris són taxatives

Then we come to the picture woof tuts And here I feel i shall find
many of you differing from me strongly, ( ) The artist to produce
these satisfactorily, must exercise severe self restraint, and must
never lose sight of the page of the book ne is ornamenting ( ) i do
not think any artist will ever make a good book illustrator, unless
he is keenly alive to the value of a well drawn-line, cnsp and
clean, suggesting a simple and beautiful silhouette Anything wnicn
obscures this, ano just to the extent to which it does obsede it,
takes away from the fitness of a design as a book ornament In this
art vagueness is quite inadmisible it is better to be wrong than
vague in making designs which are meant to be book ornaments "235

De tote manera, preses des del punt de vista estrictament artístic,
totes les diferències estilístiques patents en el kelmscott Chaucer poden
ser qüestions de detall en relació al conjunt de l'obra Malgrat les
contradiccions existents amb la concepció concreta que Moms te de l'art
d'il lustrar d una manera adequada, la col laborado amb un artista tar
oposat a ell com Burne Jones respon a una altre vessant del seu pensament,
aquella relativa a la funció de l'art en la societat Cal buscar el seu origen
en les seves idees sobre el treball artístic t la manera de plantejar a
participació activa de diferents artesans en un¿ mateixa obra, seguii . la
seva concepció de la veritable arquitectura No obstant, constitueix un
impediment per a l'integració formal i plàstica que Moms exigia del
disseny gràfic de qualitat t de les H lustrecions en particular Malgrat tot,
el Kelmscott Chaucer es sense cap mena te dubte una te les obres mestres
te les arts tel llibre victorianes Així, si entre l'estil te Morris i el de
Burne Jones es descobreixen incoherències gràfiques degudes
r~incips¡mant a les diferències d'estil personal entre ambdós artistes,
també és cert que pocs il·lustradors hagueren pogut satisfer millor que
Buroe Jones les exigències te Moms El contrast h aun a estat encara molt
més pronunciat si haguessin col·laborat amb la Kelmscott Press d'altres



membres de ìm arti & Crofts, 0 representants d'oltres tendències artís-
tiques Oi fet. Its contradiccions estilístiques són encara més evidents m
l'edició d€ m» Story of the SlittenngPlane ti lustrada pir Welter Crim il
1894 Aquí, si bé els esboços de Crane són més simples que els di Burnt
Jones i més adequats a la reproducció xilogràfica, in integrar els gravats
in el llibre emergeix ben clarament il contrast d'estils existent entre le
rotunditat di l'estil di Moms i il classicisme acadénr.c de lis figures de
Crini296. Mo obstant, d'altres dibuixants il lustraren ocasionalment per a la
Keimscott Press, com Gaskin, di qui els dibuixos resultaven molt més
coherents amb el' ideals t la gràfica di Hods I in canvi lis va rebutjar per
problemes di ditali297

Rista, doncs, encara obert l'interrogant respecte di les relacions
artístiques entre Morris i BUIDÍ Jones, sobretot quan resulta prou evident
que in molts casos, com in els anys 90, la col laborado amb Burne Jones
suposa per a Homs una contradicció estilística amb els seus propis
pressupostos leones i plàstics. La fidelitat artística iitii Homs senti i
manifestà sempre per l'obra Burne Jones no pot explicsr-se únicament per
la seva llarga amistat ja qui, a nivell estrictament personal, hi hagueren
períodes in que il distanciament i la incomprensió entre ambdós amics ira
profund i havia di crear problemes greus de comunicació entre ills Però si
il distanciament ideològic és n fit provat i explicat àdhuc pels dos
protagonistes 238. i lis diferencies de pensament són prou evidents in
considerar les idees de cada un sobre l'art i la seva funció social,
aleshores el veritable mterrogcnt es planteja exclussivament in relació a
Homs i is pregunta pirqué aquistes diferències teòriques no tenen una
traducció a nivell artístic



10. Items Impressor i §rtf Uta.

(1)
V>ur «litóme w • compositor tftdprt»-pn uteri n the imie t vpocriphiMl

It mtjone d'estudiosos de Morns t It KtimciM Press, CMI maple Wttkinson
C 196?) pig 61iD Rvbtrt»n(1982)pèg7

(2) ·|·
difference there is betveen Ite vor k of the conceited numskulls «T to-day tirf thtt of
»he15thendl6threnturypnnters ' Carta de Morns a Ellis Oecembre 1888.
Henderson C 1950) m 305, Mtckítl II, peg 215

efttonel a finals del segle XIX, veure It ttrrermtomintifigude ti respecte entre
Mec kmurdo i Herns refendi per Mtt knwdo m tes seves memòries [citali
lltrgement t lembourne ( 1 980) ptq 50] Mor ni mantingué It mt«eixt idea en
alojunes de le* seves contere« »es sobre problemes d impressió i ttl guai deferatúa per
Metktil en 1« bMfrtnt ée Morns { 1 899. H) UM de te» pnrwres cntiquej t It idea <>

tg 158

i 5) "Tfce iMet impon»nt ffftt* producrt |f thè pubhratiofi »f tte perio4ieal ITMC HOBiY
NOtSC «i Century 6«14, 1 8S4] vts thè ptrt tt pUi|rt in influewing William
Mirris i decisión to found the lelMnlt Presi" Lirnuour ne ( 1 930) ptq SO La
mete: TÍ I«M m recuilidt per Mifp C 1 983) ptg 20S

( 4} Srtrt l 'evot uno de tt Ctasvtel Pre« i referéncit 1 1 'ev»l «té de le« i mpressi pò dt
1«iittt tt |« sef»M meit«t dtl 9t^t XIX tnfiù , veure tati Thomwon ( 1 96?) p»g
I Si t PftiU» negçí. 1 1 983) ptg 201

rÇ) VeMefi(l899Hrtd 1971 ptQS 168-169

K' ?f PESI&K. V«) il, nim 1 ! , Gener 1 850. ptg 206

(?) e1 1 062 Rossetti v» Assenpr It coberia del llibre de poemes de It sevt ger mtM, et
viftè«riie,i«WMii*^ptei,iel 1881,ttdfles9tves

Veur? A Vtlttftn i 189?) W 3?9i R Sehmutrler {i960)
m 55

(8) MKkmurA,. F r enti »pi« Wrt n s ut ç Outfit ( 1883), veure Pevsner 1906 1
1%8/ 2. Schmier (t 980). Ltmbour ned 980 )ptí* 37,48. Sttnskv (1985^

(9) ^r^'¿4AHr/>5Mír/'A./J21/Mtrí/198S,ciUt per Ltmbourne ( 1 980) fig 28i
LmdM«< 1975) pi| 289, dwttwtttmbe per W*tkin$on( 1967)

(10) I'trl tipogrtfic de Betrdslev es p»t veure en eb seus ctrtells, però sobre tot en 1»
cobert« * revistes (TMf YELLOW BOOr, THE SAVOY) t dt llibres (Oovson s Yenes,
1896) Lesctpttetressénlespreptrtdesper l'ttfictóde] Mftm de Be« Jonson
(1898)
E» tmütt Utst« <] «ntecrtents hisloncs evtntflutríistes m l'trt de tt tipografi» no es
peden eè'tdtr tes torn fete pel grup de Gltagov, espeeitlment pr Mackintosh i tes
gérmenes HKOemM Ttnmeteix , l'tilltment tmb que es trobi el grup de Glesgov d
Angltter ra permeten Me ixlourels m l'tmbient londinenc t menys eictrt entre els
»ntecadents dit Morns grafista i tipagraf



(II)
i ndicocions d'Enne Torrn i Freixes, també Elise« Trine Ballester C 1 984) Mffim
/^m/ ter «r* *///>*», Catalog Exposició wmnienwretwe de William Morn$,
Barcelona t §84. Yture unii tHseu Trenc Bellester ItstrtscrMiuK* iïfm

d'lndústri« Gràfiques li Barcelona, Brettoni, 1 97?.

C 1 2) 'I don't think thtt p« «m fluì commerciai exhibitors villini to pay rent for space ,

thegeneralpubhcíonlcíreonedtfnnehiuttheírlsicraftí.tndourcujtomerjcan
c«me to wir »hops to look «tour kind of çoodj.tnd the other kind of exhibit» vould be
»me of Wtlt*r Crtne's vor kind one or tvobij Bur« Jowstho« would be the things
verth looking at: the rest vould tend te te of M emeteunsm «ture, I foer. In short , et
thensk«ib5ifiQc«roidered»vetbUnket,«Jobor Job'5wmporter,»ndallthot»rt
of thong, I must any rather dread the said exhibition this is of course my pnvate viev
oftnem»tter,tnd«1»of»wr«lyi»hMsucc«»ifitconie30frc«rtider1orrh8un
correspon«! desconegut, 31.1 2/1 083, ««kail II, peg , 202, Henderson ( 1 950) ,
StensltyC 1985) peg 20?

(13) "The Kelsmcott Press ves the tot tnd in MAI) veys the mast pntoorte of ill Morris's
pràctic«! loves* D Robinson ( 1 982) pig 1 3

( 1 4) Edverd Johnston ( 1 872- 1 944) fou un cal lifraf i tipògraf molt important ja en el
període del canvi de seqle. dissengador de l aliabe t que senyalitza el metro de Londres
{ 1 9 1 6) , Ene Gill < 1 882- 1 940) , «Ittiw» de l'airttnor i també de lethabu, e$ dedicà
preferiblement a la tipografia i l'il lustrano D entre les seves obres, la més coneguda
es indiscutiblement l'alfabet GILI SANS, encara en us a l'actualitat ( 1 923) Veure «1
respecte P Faulkner ( 1 975) WWitmtiornstndEncGììl Londres Sobre Johnston,
veure els tractats i manuals moderns de cal ligrafia

(15) Veg R C H Brings T t* Typoçrtptiíc*! *f>*fiturt ef*)Uitm Mtms ( 1 957) W Morns
Society, també, Gerald Crov ( 1 934) , Hol broc k Jackson ¿ecfwf M M»ms Ttjfx.yrtf>t>(,
(l 934) British Mvsttim

(16) D moviment de les impremptes conegudes com privad« , Ine Pnvate Presses" que w
significa en absolut impremptes "amateurs", fou un corrent típic dins l'experiència de
les Arts & Crafts en la Qual una sèrie d'artistes fundaren impremptes artesanals
similari a ta Kelmscott Press de Morns decidits a millorar la qualitat artistica de la
impressió t a produir llibres d'una alte qualitat artística i tècnica This Pnvate Press
movement vas an aesthetic concern for design standards, quality materials, and
vorkmanship of pnnting that existed before the Industrial Revolution" O'entre
aqüestes destoquen, només o Angloterra, lo Doves Press di ngide per Emery Wolker i
CoMen Sanderson després de la mort de Morris, The Athtndene Pross de John Hornby,
lo Erogny Pross do Lucien Pissarro i lo Volo Press do Charles Rickett Philip Mayos
(1983) pop 205i 21 3 respectivament

( 1 7) Veure oi capítol referent a lo biografia ( I ), especio! ment l'apartat dedicat als anys
d'Oxford En reloció als escrits do Morris, on oqutst capítol també es planteja lo relació
entre Morns i Burnì Jones

(18) "The Kelmscott rAwopr vos Mor ris's outstanding achievement os printer,
typographer otri hook designer, end may oven toy claim to he the finest publication of
the nineteenth «nturg- Banham/harris ( 1 984)pog 209

( 1 9) Corta «e Buri» Jones a C E Morton 20/ 1 2/1 894, Pierpont Morgan Library, N Y ,
citat per D Robi win ( 1 982) pig 36
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(20) Stwle. Lethet>y( 1899) QUARTERLY REYIEW, peg 490

(2l)
sill il tipografie I« ta,uest en denote exclusivament el problema et respeiet teten!
•wire paraules i Min als sifnes tipografies 9** compown it nula, aspecte fonamental
enlecenstrucciódeltext

10.1. floms ile« ert« dH llibre

( 22) "I remember » a boy going inte Canterbury Cathedral and t hi nking that the gates of
heaven feed been opened to me, also vhen I first sew an illuminated manuscript The«
first pleasures which I discovered fer mptlf vert stronger tuen inching else 1 have
ned in lift" citat per Dunlap ( 1 976) pig 48

(23) "more attractive to men than embroidery, but equally time consuming" Ptul Thompson
{ 1 96?) peg ! S3, veure també Dunlap ( 1 976) m 49, i Banham/Harn? ( 1 964)
peg 212

{ 24) Danes establertes per J Dunlap ( ! 976) pegs 49- 5 1

(25) Per una descnpnó tècnica i artistica d'aquests tres manuscrits, veure Dunlap
H 9?*», pip 49-50

( 26) weurf Mat kail ( 1 897) i MM Introd CW Ret rec ui how també per Paul Thompson
(!9t)7)pag !53,WathröonM%?) i per Dunlap < !97t>) p*g 50

(27) Carta de Puski n recomanant Horns al Conservador Tècnic de )• seca« de HSS del
British Must uro sense data però esente probablement a finals del 1 857 o a pnnci pis
de 1 858 Citai sepns Lindsay ( 1 975) peg 95

( 28) Citat segons Lindsay ( 1 975) pig 85

(29) Lindi Parry ( 1 983) pig 13, veure al respecte el capitel sobre MMF&Co (63)

( 30) Paul Neadhaffl ( 1 976) pig 1 1 5 a partir de Georgiana Burne Jones . Memoirs < 1 904)
i la recopilació de papers de Morns fete per Cacherei) També referit per Vallane«
(l 897) peg 377

(3t) Ptr un estudi aprofortót de la oí bliírte« «te horns a través del temps, veure Paul
Naadhatn ( 1 976) pip 22- 47 D llistat de llibres posseïts per Harns segons el
catàleg elaborat el 1875 apareix a la pagina 23 1 ss

( 32) Nul Meadnem ( 1 976) peg 12, dacumanta la influència d'Cllis en la formació
DI biografica de Mer ns

( 33) Paul Keedham ( 1 976) ptg 22

( 34) Per la influència de William Blake sabre ti segon Pre-Rafeelisme, veure Watlcinson
( 1983), per «m anàlisi alii procés d'aquesta influència sobre Rassetti, Burne Jones,
ti simbolisme i el modernisme M general, veure Scnmutzitr ( 1977) pigs 50-58
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(SS) Cockerel! (1898) peg 7,YiHt«ce(1897) p^ 377 :Heetfhem< 1976) peg 115
Només éi tes Ans pfimrü tifies s'ten fit edJcieiB §uteriefsf integrant els dibuixos
de Burnt Jones i el HxtdiMwris

(36) nnr»v«t>ftOútttwèie)dBP3uchcBtforeP«nürt»ttDtr JoacphSvain El 1870
Bur ne Jones realitzarà el mateix dibuix en un oli Ye-ire Paul Netdnam (1976) peg
1 16 i fit LVIII, i Metken ( 1 974) fig 91

(37; Taf WoMctitoofGettHcBHts (1892), MM (1936) I .peg» 332-335

(38) NiedhanU 1976) peg Ì16,epartir*l testimoni deGeorgeWerdle

( 38) A tt conferència m W**ut3 * Got to Amt» ( 1 892) MM( 1 93$) peg 332, Mor m
explícala seva mió fels gravadors io*l que heunen de ser a parti r de la seva
concepció dels «Acts t del procés de treball "If ing ret) school of vood- engraving is to
exist again, tin vood-cutter must te tu trtitt translating the designer's drawing"

( 39) VeUenee ( 1 897) pig 377 Morns sempre vt admirar l'art de Dürer - Albrecht
Ourer fer though his method vat infected by the Renneissance , Ms matchless
imagination and intellect made Mm through) y Gothic in sptnt" William Morns unite
Artistic Qualities of the Hoodcufi Boti: of Uf m tntiÀupttirg in the Fifteenth Century
Article del 1 894, »paregui per primer* veqoto a BIBUOGPAPHICA num I , pig 437,
Pubhcal tarnt« a MM ( 1 936) I pip 3 46- 356

<, 40) Nwiham(l976) pag 116 a ptrtird'tiwa anotació a Ellis en l'album déla ccllteoo
del PW*Ì;O.> que v% conservar

C41 ) El tip« Basle es UM romana de que disposava la C hisvick Press des de mitjans del
segle XIX gue havia estat fo» a la fowna de William Hogarih per encàrrec exprés de
Charles Wmttingham, aleshores director de la imprempta La Basle reprema l'estil
dels tip«» més frequents en els llibres impresos a Basilea en el segle XVI A horns li
agradava espeaal mant aquest tipus i l'hauria d utilitzar diverses vagades en els seus
experiments grafies Veure John Dreyfus ( 1 976) pag 72 1 Watlrinson ( ] 9t>7) pàg
62 Macltail (1901)ll(pèg 21 2 situa la f undicio d'aquest tipus, al que considera ur.
experiment, HM cinquanta anys atens

(42) Naadtem( 1976) pèg 115,Dunlap( 1976) pag 5l,B*nham/Herns(1984) peg
212 Tots aquests autors coincideixen en desmentir l'afirmació de flackail segons la
qual la raó del fracà« .'-. ¿rat pnmer intent editonal de Morns tra la deplorable
condició de 1 ofici a l'època Sobra Its tesis bàsiques de Mackai 1 al respecte . veure Nul
Thompson (1 967) pig 158

(43) "The true raason for Mwns's failure w«s that he was not uet sufficient! g interested in
took design as a whole Ms prejudice in favour of dark rather gothic voodcut ornament
created difficulties in layout and typography which te vas unable to solve and te vas
unvilling either to try a lighter style ( ) or investigate the problem thoroughly*
Paul Thompson (1967) peg 159

( 44) L'existència d'aquest problema així com la debilitat expressiva del tipus utilitzat en
relidó als gravats fan dubtar Dreyfus que les proves d'imprernpte es tiressin realment
t, la Kelmscott Press, UM imprempta coneguda pel seu interès en ravitalttzar la
impressió de qualitat tal 1 com en en períodes histèrics anteriors "t hei r effect vas
spoilt by combining them (les orles] ineptly vith a feeble "modern" typeface, and it is
doubtful whether these tnals vere printed it the CMsvick Press" Dreyfus ( 1 976)
peg 72.



tmm iti • rtpraétiír tlaua» dels IMI «ttmptts w to atiï «Ulf tuli m
Vtllww(1897) p|p 377-379

forbelievttr*
tdtfityofaptttillufmntting huovi>iotmfmo>«iiaktitatlttble-CartaaFa1fax
Murra» 26/3/1 874 [Kelvin (1984) peg 220} U intenció d'editar ti manuscrit *
Virgili wmbaptrelxmenciOMáa en «m ctrttde Burn» Jones del I874cittdaper
Dunlap(1976>pàg 66

< 4?) Per M llistat Ills mtmncnts realitats per Morris M aqutsta èpot« i una destri pció
Ms tips d'ornament, vtwt MM CW IX Intra* pegs XX i XXI , Mite Vtriawt ( 1 897)
pip 379 i ss El c·tèl·íinfoe·mplerl.oraen·tcronolàQic·inent incloent òescrlpciorii
tkmquw w • Mwdhim ( J 976) pip U O- 1 1 4

(48) Segons AHrrt F8irí»ntk . citat per Dunl9p ( 1 976) W 54 Fai r tanc k fou un
AüeftpÉpr gràfic ingl« especi·litztt tu temes di ctl ligrtfi« que vt trebalUr
preferentment en el període d entreguerres VeureFaibtnck.A WiiiwnhermènQ
ctt!yrtpt>V, JOURNAL W T)« WILLIAM MORRIS SOCIETY, Winter I %1

( 49} "I htvt much improved by the v«v both in my ormment & my wnting in ttet lint
siim I stv uou Only I vish the devil I nuld do the pictures" C«rt* • Fwfw Murray
1&/./l674(Ke)v1n(l964>D*g 214]

(SO) Colofó de 4 ßceiofftrxt \ 870) , atada staons la transcnpcié de ¥til«et ( 1 897)
Peg 381

(SU Cn una etri« enviada a Murray ti juny del 1 870 tn que li encarregava ta realització de
la portala d'un d aquests manuscrits. Morris li flit 1« següent retómentelo "du as uou
plet» about the title page', Ktlvn* ( f 984) m 1 23

(52) DuwltM 1976) peg 56

(53) "the vigorous tcctnthus nov triumphed over the less assertive villov " Dunlap
(1976) ata W

( 54) 'As an illuminator , Morris's technical xholtrship gradually diminished tas
onginality- Paul Thompson (1967) ata 152

(55) Veure la dexnpció global d'ambdós MSS» Dunlap (1976) pac» 6S iss

(56) Veurt espacialment, Paul Thompson ( 1 967) el ctpitol dwftctt t 'Book Design', pip
1 51-1 56, iJwephDunlap( 1976) "William Morns Ctlligrapher- pagi 48-70

(57) *ln fact this'Book afVarse'i» crucial tvidenc« of ti» trttt turning point in McrriVs
pattern design'Paul Thompson (1967) peg 152

(58) Veure el capítoldtiticttals estampats de Mor ns^Co,6 42

(59) Ye-jreel capítol relati u als estampats de Morns i Co ( 6 4 2 1



(60) CaMrettkRient en el fflaftuacrlt dtl conte 9tittf9píimíitLycit1tà
i enei di le ¿K¿*|̂ 3*r, ambdós del 1 869 Les pnmeresinelcacions sobre

dels menwcrit» bibliografi« de Marria,! pwtehor ment emnyalede* per Ptul
ThoB^níl96?) Dunlep t lactem foren els prtm*rsenenelitm-les des del punt
devi3t«c«lh9rèf»c Veure D«n1ip( 1976) pép 52-53. H«dh«m (ed) 1976, paps
HO. Lammt XU iXUI.nums de catàleg 46 1 47

(60 "They»h»wthitMern»hidtnimndtt»forn»tionafcle»rupn9ht,«perttely vntttn
»i» »nit letter» tndvwwwMtenm their mw»d effect o« ti» pjge'J.Dunlap
(1976) pii 52

(62) Dunlap (1976) pia? 52-53 1 Needham (1976) làmi «3 XL I, XLI I, LI

( 63) Referènci« donades per Pi«! Thompson ( 1 967) pag 1 54 , confirmedes i «telo- «ade,
per ttoadtem ( 1 976) pii 24 Segueixo Its «titrierte per Needhem tu el seu estudi
del Morns bibliòfil

(64) hac kail ( 1 897) *Me began to study Nendv nting as a fine art*. May Harris f ¥ Irrtrod
val IK, malgrat que emfatitzi les questions 4 il lumi nació per »öftre de les
cal ligràfiques Dunlap (1976) pac 53

(65) La ùnica referencia al Sr Jones apareix en un full dt proves on Morris escriu This is
my hentVnting before I vent to Mr Jones and this afterwards ( ,.) What do you thing
of this change of hand- vnting" A partir d'aquest detall , Dunlep, qui te assenyala per
pnmera vegada, considera aquest W Jonts com un professor de cat ligrafia i
pressuposa el fet que horns assistís a classes pràctiques d 'escriptura artística
Dunlap situa aquest fet al voltant de 1 872 a partir de la marca a l'aigua apareguda en el
paper i ccrrotwra aquesta suposició amb els manuscrits contemporanis Segons aquest
autor, el canvi d'»*nptura s'inicia en et manuscrit TktStoryofEçiiSonofSctiiiçnm
de 1 873 1 defineix el caràcter dels treoaUs del període 1 873- 74 D'altra tonda, junt a
un canvi d'estil es decobreix una segona influència important en l'escriptura de Morris
provi nent especialment d'Arrighi i Tagliente Per una anàlisi detallada veure Joseph
D<mlap( 1976) BÌQS 62 1 63

(66) *l work much neater now & I have cot I think more style in ornament, & I have taken
rather to the Italian work (for) about 1 450 for a type' Carte de Morns a Faifax
Murray 26/3/ 1 874, Kelvin (1984) pig 219

(67) Per una evolució estilística de la cal .Mfrafia de Morris vt «re DunUp ( 1 976) Dunlap
també detecta els canvis de pi urna enaquasta evolució
"Que Morns con'· xie perfectament la importància de la pluma i de com aqueste està
tallada t« lit «*f¡ rrició final del caràcter al Uf rafie queda perfectament dt manifest en
«na carte enviada per Morns a Je,1« Ber ndge donant consells de tècnica cal ligrafica
Pel que fa » la pi MM, Morris afirma ¿! «eguent 'By. the vau,, te must us« quills and if
te vnte blick latter aslant must cut the mo * :<ttle aslant' Carte dell I1 1 1 / 1 894,
Henderson (1 950) pag 363
La recuperació de la cal llgrafia a conseqüència dels t^enyaments de Morris fou obra
di IftVtrt Johnston, dtssenyedor vinculat a «ravéa de R uMhab y al movi ment dele-
Arts & Crafts

(68) Dunlap (1 976) pegs 58-59

(69) Dunlep ( 1 976) pàp 61 i »s par ta descripció del tercer astil cal ligrafic

(70) Dunlap (1976) pac 62

l
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(71) *«dhem< 1976) peg 113

(72) D«nlap(1976)peg 69ile»dhim(1976)pe9 114

10.2. El llibre com • obra d'art la Keimscott Press.

(73) MM CW XV Introd m wrt "Dun mj the time vhen dt was writing The HM» of the
W&fiuji, Ms tasta d younger fey» fer etri y printed teaks and manuscripts, M teen
developi ng into • practical interest in ill the details of the fine printing"

( 74) Kegen Paul TtoprotoctìOfiofLift Becks, \ mi, FOPTNIGHTLY REVIEW There scould
scarcely te • tetter thing for the artistic future of torts then tint which might fee doni
by some master of decoriti ve art, If I» Mr. William Morris, and »me great firm of
typefounders In conjunction, would they dwign ind produce SOM nev typefices fer our
choiced pnntrt books"
Citat per Dreyfus (1976) pig 72

í 75) Talbot Bai«? Pert H>siïrVoftt*útíEwJSh Fourxfnts ( 1687) Londres i
y, conferència del 1 890

( 76) A França, la relació que s 'estableix entre l'obra cartellila d'M Toulouse Lautrec i la de
Jules C here» i d'altres cartellistes importants és MI dada acceptadt per la majoria
d estudiosos A Anglaterra es planteja una relació si MI lar entre I obra de cartellistes
com dissenyadors gràfics modermsles com Charles Rickttts, Edward Johnston o the
Begojarstaffs amb la tradició tipogràfica dt Figgi«, els Ctslon, Dudley Hardy i els
il lustrador) i caricaturist« periodístics del segle XIX

(77) Pf r 1 organització productiva i artistica del COMMONWEAL , veure Oreyf ui ( 1 9 76 )
pàg 73 Segons aquest autor, tel i com es reflexe a Its cartes de Morris a 1 "época,
! 'actitud de Morns envers el problema de ledició gràfica es resumeix tn Its seves
pròpies paraules "He (Thomas Binning, cap d'impressió o>l WlAi i militant de la
S L ] i» to be my man and I am te te the capitalist printer" Carta a A Scheu del
16/7/1885

( 78) "Meek acceptance of a modern style typeface for composing the WEAL' simply reflected
his preponderant interest at the time vith the form of socialist doctrine te the virtual
exclussivn of any concern vith ite typographical arrangement, which he left to Crane
and Oorge Campfield fer dKoration and supervision" Dreyfus ( 1 976) peg 72,

(79) La converse d'Ashbee amb Morris, segons la relaciona Ashhee es desenvolupà en
aquests termes "William Harria and a greet deal of cold water ' Spent las evening with
Mm, -by appointment,- è »ráeos of "Art Schools" He says it it useless, and that I am
about la d» a thing with «a beats «a do it an I anticipated all te said te me I wuli not
exchange a single argument vith Mm until I granted Ms whole position as a Socialist
and I said and tte said "leak ,1 am going te forge a weapon fer you, - ind thus I too
work for you in the overthrow of Society". To which te replied, "tte weapon is too
small te te any value Citat segons reproducció de Lembourne ( 1 980) peg 1 26

(80) Diarg of Cíbden Sanderson 21/3/1 885, citat per Lambourned 980) paq 28, per
WatklnsoA ( 1 967) i per Liirtsay ( 1 975) fig 289



J. 308
(8!)

»I leceiewsla de llibres Pnmer treball publicat a Wf*rns»«itt*Artt>ftl*&»t,
«•feu Morgen library i Oxford Uwversity Pro», UM Ywt 1976, paca 21 -47

(82)
end of the decade' P IMAM C t f76) peg ti

(83)
disBsittieÄif spigete tet ttejieW te lest advantage At tte samt timi teedquirede

74

(84) "Why it (the Art» LCrtfh Exhibition S«»H«*nd ita fir»twhibtb«n]«wrt«d$«h«
strong influem*tipon Morns s wiwn for tte art of tufe r̂ephy ( ) 1) because the

typographical form «f sufficient distinction le ver rent itt submission for exhibition.
2) uecause Welfcir's torturi M printing opened Mt eps te tte «UM N vMcH te
could eroterl on ttet«k of cî tiî  Ms ovntvpw,«o first step in ttewtiblishment
ef tas ovnpnvetepresV" John Dreyfuss( 1976) pég 74

C 85 } "An exquisite autograph work of Wtïhtm Mor ris's is the e«py of fa fvtoyt* ofOrmr

AAtVittM ( ) It is m teoutiful thot Me venders the artist v» not injucrt to do mort
vwk of tte kjntf' Walter Crarw ( 191 1 ) tig 29

f 6t>) U conferenti« tft WoJker fio« roeUborado toniontoment ami Hirns i publicaüa entre
elï/1/tr.í r.'5/»r/«»í«f «ptroçutse! 1693 Lo reedició q«e en feu May Mor ris en U
sepna retolecció fue feu de matemi del st« otre ha tet que des de llavors es coonsiden
Morns mm »autor de 1 article Veure Paul Thompson ( 1 967) peg 1 59, WaUinscn
(198S)paQ 61

( 8? ) "What »me as a dazzling surprise to Morns vas to observe tte qualities of such large
photographic enlargement» of fine 1 5th Century typefaces when they vere projected
onto the makeshift sr reen ( ) He vas st r ut k by tte appearance vf tte finely
proportioned letters vhen enlarged to such an enormous size in Walker's slides, and
also by tte Met that they ted gained ratter than lost in tte process" J Oreytuss
(1976) peg 76

1 86) 'A senes of most interesting specimens of old books and manuscripts vere displayed on
tte screen by means of tte magical lantern, and Mr Walker explanations vere as clear
and simple as his suggestions vere admirable' (hear Wilde ressenya de la conferencia
de Walter apareguda ti 1 888 a la PALL MALL GAZETTE, reproduïda a John Dreyfusj
(1976) pig 76.
Veure tambe la »na de Morns a la s«v« fi Ila Jenny dell 7/1 1/1 888 en la que
comenta la conferencie de Walter Morris explica l'anecdota d'una petite picabaralla
entre Watleer i m americà t«e s'havia ofès pela comentans del conferenciant sobre la
mala qualitat de l'edició amencam Morris intervingué amb '»me candid speech on tte
subject of tte said Amenean penodicels" dal qual, malauradament, no se'n té c*p
cowtancia esenta Henderson ( 1 950) pig 303

(89) 11» pn nei pis defemwts per Walker tin els mateixos qw els que es der prenen dels dos
escrits de Morns sobre disseny de filtres, Pnt>tirtç( \ 893) i Tf* Uní Boot( \ 893)
Per un resum d'aquests, veure Paul Thompson ( 1 967) pegs 1 59- 1 60

( 90) Citat sagena reproduït i Dreyfus ( 1 976) pig. 76 Veure tenie MM CW Introd vol XV i
Stawky ( 1 985). Umcament Vallan« ( 1 897) considera l'adquisició del llibre The
£»**/> Z*r* editat per Worde el 152 7 com el ven table motí u en la decisió de f under
Kel macott Press Valiente és també rúnu estudiós que situa en el període de 1883- 84



NiMMKw iBornstiM (h oidlc$r-$t t itt t>miw P im r̂wior. V îirt Vtiiwct v 1 897}
W 384

(91) S^wWtlter Crtw( 1911)^30, d«r«rt*1 1889 M&rr1íOMmnttv«wvint cl
pr«jecte*ífüníir uwimpr«mpt»»ml>eb»u9iimwmé3prèxiiw Crine»
n'tsstbenta per primera vega • l'hotel fe Glesgov M s'allotjaven Morn», ell i d'altres
assisterà el Ingres d'Arldtdimburçfi

(92) ^hmtvoUJokJwtrepríégewíforthimirlcet^uWishrttntheortfiwr^vty «nd
pnntedctmirnercianu- Reu Wethnsont 1983) peg 63

(93) MrkrK 1901 /*)!!, p«« 212,Lind»e<í (1975) pao. 340

(94) Citai se^w Paul Ne*4hem<1 976) btàleg,pèo. 119

(95) fcrte a niísrartïtfe per MieWH 1901/41)11, pes 212 també «Hender son
(1950)

(96) WethioOft(196?)pèg 64

( 9?) Pel grafista contemporani , I» oògine) d» tripe presenten l 'inconvenient de tenir um
lima de text excessivament Marce, It futi w» dificultí t» lectura i el nun- teni ment
de l 'atenció ai llarg de tota la lima Destata pere ti fet que la composició de la caira de
text s'efectues en relació a la deble pàgina i w a partir d una plana simple Veure

pa<j 64

( 98 > Per una dm n pi 10 d'ambdw projectes . veure Netdham ( 1 976) Catàleg, pàç;
120-121

(99) Fantasmi ma carte de Morns a Ellis comentant d'una manera molt cenerai el resultat
aconseguit amb t 'edicto del llibre i explicant el que havia anat aprenenent respecte dels
problemes de composició amb tipus mòlt»! Carta del Dwembre de 1 888 Henderson
( 1 950) ptg 305, des de Mackail , racultida i reproduïda per la mejona t est'jdi j
sobre tl Morns impressor

( 1 00) Sobre els canvis en Its lletres fits tu l 'edició del proper Ui bre , veure Needtam
(1976) peg !20,Catale<3

(101) "la
M »f difference there is betveen the work of the conceited numskulls of to-day and
that of the 15th a«d 16th «nturypnnters merely in the arranciment of vords. I
mean the spacing out it makes all the difference to the bMUty of a page of pnnt ifi
•ver pnnt another book I shall enter iato the wnflict M this side also" Carte de Morns
e diu, D»c*mbre 1886, Henderson (1950) peg 305

(102) Malgrat tet, pel graflsteaetyola^iiMWpette« són anatròw«, especialment la
ástribucio dels marges Cn «quests torns empra MM distnbuctó i m »sterna
proporció«! més pròxims tia Mdtevtls tve als iuhs emprats generalment després
del Renaixement La crítica nas cotnú fate dts de l'adwlitet a aquasts dos llibres b la
descompenstció entre el cos dfl text i els graw marges literals Veure al respecte
Ne«Jham(1976)C«1àl«g,pèg 119

(103) Carta de Mor nj a Ellis 21/1 1/1889 Mackail (1904) II pèg 227

(104) T he Keimscott Press is h«mming( ) and he felt sure that his vor k vas good enough
te command a market' Mackail ( 1 899) II



(IOS) Oremus (1976) peg 78

Ira«» y am thinking of t
21/11/1889 MKkail < 1904) 11 pi| 227

(IO?)
utilitzar el text * l'tüdi ert«et * Chaucer preparat pel professor Skoits d'Oxford
fcKroduïdaallao«iam<1976)C«teMegpàg 134

"A MU tu William Mwrti aims t» founding Kelrocott Pre»' ed per Sydney Catterò«
enei vol um fí» iati»* fri** f* &tmtt*t firm (\ W8) Rocullid* Ural* per
rteyrtorrlsCWXYIittrod iperWetkin»nil%7)pog 56 li »te 4t Morris fw
esente el 1895 per retiri ment d'un client aimncaVho vas atout to rood a paper on
the KtlMtcott Press

(109) Levisi 0*^(1899 )rtMen^»ptre|«d« •! EAST ER ART ANNUAL, seqof» citi*
Wttln«»n(19b7) peg 59 Veure i It fwteut referencw un Ilisttt dels escnts
crítica sobre Vobrt tipogràfic« de Morris

(110) "It v» a matter »f course that I should consider tt necessary that the paper should be
hand made both for tin »the of durability and appearance' 'A note on William Morns
aims in founding Mmscott Press" ed per Sydney Cockerel 1 ene) volum The L*$r fact
pnnM¡nldmstct?Prex (1896)

(111) 'A note on William Morns aims in founding Ktlmscott Prtss" editat per Sydney
Cockerell enei volum Tht Lisi Book pn triti; r, teirnscotl Press (1898) per la
descripció tecnica del paper i ti model històric esculli» Sobre tes relacions amb el
molí paperer dl Batchelor, Dreufu« ( 1976) pap 80-811 Robinson ( ! 982) peg 17

(112) Sobre el procés de la ti nta i les dificultats d'aplicació veure Dreyf uss (1976) pag 821
Robins«« (1982) pig 17

(113) En acceptar la proposició de Morris feta a través d'Ellis. qui aleshores s'havia ja
reeditat de les funcions d'editor, Quanten acceptava perfectament Its condicions de
Morns "Mr horns, lo have abwlute and sole control over the chotee of paper, choice
of type, nie of the reprint, and »lection of the pnnter" Per to paraules següents de
1 escnt «9 fidi adonar - se del fet que Guariteti no tema m la mis remote idei de)
producte que eixí na dels tallers de Morns Veure Neednem (1976) peg 129, Catàleg

(114) Mack«il<190t)ll,pàg 281

(115) Malgrat q«e Ackere!! (1898) en U »v« reír ió debí i, t-esi'rtprewos» li Kelmrtot»
Press situi radíelo de Uxton el 1527, lteedham( 1976) dóna aquesta data per a
rodició It Worde, w llibre que Morns adquirí a finals dels anus 801 que segons
Vallane« ti doctdi • muAter «M imprempte per • poder raoditer-lo Soguns Needham,
Htrrtt «Mlrtzi com a referència l'edlcló ali Wortt ptrè mantinguél» traducció onginal
* C«xton por ti tort de la oeva odici« O llibre o» tua english version of the most
popular nìooìevalcollortions of S«i »it's liv«-Me«íham( 1976) C^àleg.poQ 128

(116) "H looks ver y gay vítliite rad tetti«, but I think 1 prefer my ov n style of pn nting'
urte «t H§rrt$ • Jinny Marrts citada per Dreyfus ( 1976) pig 89 Tambe per a la
rette d'experiments arni color* realitzats per Morris.



Pp»fcfWfcK*J ft

(It?)
l'epoca*
(ttackail 1901, 11, peg 280) Tanmateix, rtackail data el text de Llull en el sagle XIV,
la qual mas q« a Todido original tal liana pot corrosponoVa a la traducció francesa del
mateix Jaqué el llibre di LI ull va aparèixer en cátale el 1276

(118) Una pnmera relació dels lliares publicats per la Kelmscott Press composa U terctra
part del vol um adttat par Sydney Cocktrell Tto lift Boot priïttidtttltfKtliiocotf
fírml \ Iff). Ptr una descripció tècmca deli Werts» tia tipa de formats habituals i
raltres detalls pertinents, «ture Dreyfus» ( 1976) atti 85- 89 Dreyfus fi menció
d'altres llibres, adltots en la major part després de la mort de Morris

(119)

strongly influencod k« fifteenth-«ntup: nwJels* Oreyíw ( 1 976) peg 85 Dreyf <n
reprèn to Mpòteslíe RomM Bri«» Mfons ta qi·l Hwrts buscavi 1Hbre$ que
>'dn«»n> ils formte que rii iiWltziw, «pentlinent Ove f 1 too di tren Irti Així ,
M M imprimir ctrts nitres "toctuse they vere not slto^ether in keepinQ vith the
5t«te1y formet he preferred vhen miking « bwutiful book'

< 1 20) "He vts producing books to be read tt leisure, in one 5 home, ind in «ccordonce with •
Yictonan htbit not by «ny, mjtns confined to hit ovn circle, «s likely » not for
•i*«f Wit ki won ( 1 967) pit 63

<121) muni 3&t( 1895), MM( 19S6)I, m 3'?

(122) Crine realitza 25 dibuixos per i) lustrar aquesta edició Les i) lustrations no foren un
gran èxit, sovint imputat al censtrast entre l'estil del dibuix i el tipus o al fet que el
tallador era inexpert en el tipus d'acabat buscat pe's dirigent? de la unprempta
( Ntedhsm 1 976 , catàleg pag 1 29) in qualsevol cas , Crane w es mostra
escessivameRt satisfet amb els resultats i en e! llibre on tractava de Its arts del llibre,
malgrat referir-se amb certo freqüència a les obres de la Kelnncott Press, mai n» feu
esment d aquesta seva experiència Veure Crane ( 1 896) /"Ar ¿teenttvt Mvttrttrtittf
Bdf'if i també ( 1 898) paos 1 32 1 ss Veure al respecte Dreyfus ( 1 976) paq 68

( 1 23) Needham ( 1 976) Catalog núm 86 1 ptg 1 32 1 Dreufus ( 1 976) pog 88

( 1 24) A l'època en que el Ktiaawtt CHwctr entra on màquines, vors el finer del 1 895, hi
havia tres premses Albion en funcionament, dues exclussivament dedicades a aquest
llibre mentre que la tercera, instal·lada en un teca) apart, servia per a imprimir
d'altres treballs pendents Veure Robinson ( 1 983) pig 35

10.3. Disseny d'alfabets

(125) William Morris, TI*»*****Grtt>K AwfeKl892), MM (1936) I peg 332

(126) W Mornj& E Walker -Phnting-^/^rf r/-*^/«^( 1893), MM (1936)1, pàg
259

(127) 'as tosto and fasmonjving lack, and ve allow ourselves in the 1960s te luxuriate in
pattent! y unfunctionel forms, producing designs which sat on adga the totth of
typographical puntar», we may find perfect! g possible to look at Morris printing,
with a pleasure dented to those bred in the gospel of saw serif -Watkinson( 1 967) ,57



J. 312

(128)

<I29>
la primera part de

(ISO) Veure els «rticlw ;*/*»YAiwr i -Printing'* 1893 per la consideració mur miar*
ai IM Itetfn aldiaes C§M t prtiwn Models ala Ilttm dKaoente, vturf ti sagon per id
wwt*nei9W|werilsdeítímpremp;ienel»9leXVI»Curop«!f1M 1936 I. m
254) , 1« referencia més dire» »tre li 'tinto influènti» M Renaixement sobre les
arts M Wart, « trtfctii • OH t*4rtt#KQ*!ìtMyof»**vt3 doUstfUlin»*!
Au9st>vrgii>tl*Fifl*nthCtfi1iirv MM ( 1 936) I paga 436-456

(131) W nornïlAC
pii 255

M 32) W Morn?[&t W«)terl-Pnntir>g-ift4/^*/^¿>jríí/j»ítf(1893) MM(1936)I.
pél 255

(133) /"Ar /<* ?Äwf( 1 893) MH( 1936)1, W 513

(134) W M»rml&C Wtlktr} "Pnntini"i«i<r̂ ««4> f̂£jtî f (189!) , MM ( 1936)1,
m 256

C 1 35 > 'Most »t tf* Jenwn s letter) tre úesiqned viti« n t square , the mo* r n letters irt
ntrrowed by l tbirí w there ttoirt" W Morns I& £ Wtlter ) "Pnntinj" in Arts vé
r^/?r/>»/íU893),MM(1936)l,p^ 25?! Tür ÄE»/Ä^< 1893) HH
(I95t.)l.p«q 312

(136) "Pn»tim>i»4/tí«wO3^^¿Jss«ff(1893),Mr1(193é)l,p«| 25b

( 1 3?) "A note on tus «ms on founding relmstttt Press* ( 1 895) , ed per Sgdney Cectortll en
I« primer» »ft <* ¡r* L& art pnnttfjftt* Htl.mw» Prtsf ( 1898)

( 138) "Of Jenson it must be stid that ne «rned the development of Roman Type «s far as it
can 99 tes letter is admirable clear art recular, M at least as beautiful as any other
roman type' W Morn? & E Walter "Printing" in ArtstMCrtffs £mys ( 1893),
MM (1936)I,peg 2S2

(139) 7*/<*»/£»/( 1893) MM (1936)1. Dag 313

(140) "Horns searching reexamination of earlier type stujes and graphic design history
touched off an energetic redesign process taht resulted in a major improvement in
quality and venetu, of founts avalaible f»r design and printing" Wnli» Meggs ( 1983),
pag 210 These stirrad a renewed interest mm Jenson and Gothic, styles and inspired
a number of other versions In Europe and America- Watkl won ( 196?) pep 65 Veure
temU Paul Ttempaoní 1967) pag 164 il« referències a Updike i Rogers, grafisteí
amencans que continuaren la Mar de rannerano dels tipus renaixentistes iniciada
per Morns La idea de recuperar els ti pus de figures històriques de la tipografia com
Jenson estava a Vai re d 1898 Cackerell, davant les diverses raelaboracions deh
alfabets de Jtnsoni Goldin fets a Amenca a finals de segle XIX, 5 exclamava 'it u
strange that w one has yet M the good same te have the actual type of Nicholas
Jensonreproduce<i-( 1898, Golden) 2« part, pag 14
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(140
Rubeus i tlt «i Anna IM ü propi Warrtt. Aid, t Hunt! "Pnmt uf inclòs entre els
Afiy^Cnfts Jvfpr afirme *JMHMÉ hovever, M menycontemporan« vho «tot
fcudJUE tt|ftt,9tintfi vMch -Mt.f . JKOtw Rutewor JicQUKto RoM t̂* i$sctrw1y
«stingulshlWe fr*u us" It «MC 1 1 36)1 » |l|. ISS

(142) "*wteofthiJíimí«f>fo«i*n|r«liwe«ttPrt«-(1895),«l per Sydney Cockerel] en
le primera part di

(143)
incunabula utilitzats per Morris com i mofe) ) is Jenson's ( .,.) Six of the icvtM types
Ruta* «M0 ft Veitei tre vtry clcwly rtlctod li JNIM'S typw Mi 1«r|i romen, vitti
vlnch w« »re cenar ned. »emj infectí» heve been nwte from Je won 3 punch« or
motnc«, vith thè tddition et tv« vtnent arts; there it • 4ifM difference in bodg
type' Nbedt»m{ 1976) C*til«ji*g 122

(144) Veure PiulMeedhemd 976) C è̂leí w \22HJminwLXXiLXXI

(145) "ThnWefthei shouWnot be e d relè drevn with e compa», but e delicately drevn
1893) MM ( 1936)1. o«q 312

(146) Ne«lham(1976)C«tíleç pog 120

( 1 4?) "Ctth letter should heve Us due characteristic drevirw the thickening out for a b
should not be of the «me kind as that for ad. a u »hould net merely bea n turimi upside
òovr. - The/**! aw(1895) W1( 1956)1, fé| S12

( 1 48) The thickening of the letters rtt «Its from Harris's retouchi Kg of the type or from the
ptoflraphic process" Neetfham (1976) peg 123

( 1 49) Si en reitet« als tipus cities. Morn? tingue molt en compte ti problema d'tjusttr-se a
«M unita» de mesura concreta m existeix cap referència en relació ti Èssenti d'una
romana Unictment en considerar It composició et la ctixa de text i de It dito/amtcìó
«el llibre, Morns dóna la pica comía unitat indicativa ( J!*l**!Boct 1 893,
MH( 1 936)1. pi| 31 31 Tanmateix . pel fet que fos Walker qui feu les reduccions i a
causa de aue la majoria et llibres impresa» on Golden corresponen tl format octau, es
tracta d'un alfabet del cw de 12 pts.es a di r d'una pica

(150) ftrAfc/ANtX 1 893) W1( 1936)1, pèg 314

(151) tn tipoqrtfìa ui« família grafica e»ta formada per un conjunt de vtneíats formals del
tipus onginal que tcompleixen tes diverses netsssitats expressives de l'altabet
D'aquestes, el MKU basic esti formet per It ctixt tita i It btixa, cursiva, retorn i
«afreto D'altre» vthtcìon» possibles relatives t l'amplada del tipus i tl gruix de les
tsles composen els diversos memebres

(152) Veufttliwptcte les î pf-t«Httao«st1ocaoi)idese> les peines*
Ktlmcttt Press Wat ki won ( 1 967) lim 86 i 87

(153) "It vwonlunslurtlthií I, t e»ort<or by profession, should attempt to ornament my
beote suitably about this miter, I vili only say tant I have tlvtu» tried to keep in

. Golden (1898) Upart

( 1 54) NCEMAM ( 1 976) Veure II lust racions



,¿314

(155)

cak dal ti pus ori* nel

(I5ó) Veure el

BIBIKKBAPHICA i reproduït a MM (1936)1 pees 436-456

(IS?)

book» •» book», ana* ets» fer tue pictures themselves' tf/J the Artiste Q»!ititi ¿f
MM (1936)1 peg 444

(1S7) Tür /»»/Aw/i 1893) MM ( 1936)1, peq 312

( 1 58) 'In fact my romtri type , especially in the lower case, tenis niter more to the Gothic
than «es Jensen" 4 **«t Im mm t» **•** MmxtV Prtss, Cockerell ed

(159) Hwdliem( 1976) Catàleg »if !¡4

(160) Veure «eedheM 1976) Catàleg, pig 1 2 4, citat per tots els enters

(161) Mehret q«e Pit ken nç gaudeu d'un« reputerò im)uuhoneb1e entre ets tipògrafi t
A t̂npiers çrafic; wm • impresor que decidí conti nwr i mintf mr en el seçle XIX el
ti pus d impressió de qwlitat i el nivell estètic propi *1 segle XVIII , les seves portede?
neoQtrtiijues constitueixen un dels exemples mes recurrent? per i) lust r »r ei mel çust
victons en l 'imbit del diweny trifte Veure Mecfs ( 1 983) peo, 20 1

( 1 62) Veure la rt proovio del llibre de Wptt • Pevsner ( 1 968! tre4 p«9 31 1 , \*m 1 30

( 1 63) A Citai «n y» per exemple, e 1 >poc« de le Reneuenç« tene origen t un muvi mèrit Je
resttttftcié del llibre de bibliòfil inspiret en l 'estructuri del llibre gòtic que finalitza
en la creació d una tipografia ootica amb un entén totalmennt restaurador i
revivalista Aquesta fou lobra d'Eudald Camvell Veure Enne Tormo i Freixa, t öiseu
Trenc Ballester mììim forns t te iris &! liiere ( \ 984) Catàleg

{ 1 64) "In my opinion , the capitals are the strong side of reman, and the lever case of Gothic
letter , which is M natural, since the reman was originally an alphabet of capitals.
and t he lower case, a deduction f rom them' 7/!rA*VAv*0893) HM{ 1936)1,
pii 315

(165) La 'Black letter,! e theletter which was a Gothic development of t he ancient Roman
character, and which a^vetoped more complete! y and satisfacton) y on the side of t he
lever case than the capital letters, the lower case being in fact Invented tn the early
Middle ages' 'Printing', Arts * Crtto £x*p ( 1893> MH< 1936)1, pigs 252

(166) Mae<lham( 1976) pig 124

(16?) •setosay, tea propense! y gothic'/iír/Síew/ A»/ ( 1893) HH( 1956)1, pig 314

( 1 68) Harris dictà «na conferència al raspéele que fou publicada en el primer número
aparegut de la reviste BIBLIOGRAPHICA ufi theArtsficùMiitiesofWoooctà Boc f s of

. mi (1936)1, pàgs 436- 456
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therefore fer pteseMer ani tutor timi. Oí H» vlaia III type at Ws book mty te

«IP vtrg jiiw1ir-,-PnBti)̂ -. ArtstCrifbl*** ( '893) MM (1936)1. pip
254

(ITO) Si fcé Mor ris enei» sew ««fit» ftrUtxtHcttoiwirtrt»ver<t111t2 |̂)èçine3(íe
MinWincoi«imiáel>p*rtlitutip»,Dffflfw*Riil
Ktfttrpr* Niftnlwi ̂ ire Ort^fw (t 97«) pég B

(17»
«» t «j pe of tm Subì«» tua»" f̂ mim", iWr/ ¿>*lr anntf ( 1 893>HM<193é)l,

254

(172)
i Pinairtz, coirtricWa rt 1465ptr
« d'ui» imprtmot«, p«r imprimir txemptan te li biblioteca « I

»ubmimstrtr també et llibre» •! Ytticè U proximitat «mb Roma i 1« connex ió amb
l 'església oblidà ah imprtwors t produir un ti pus dr romana f ut fou tl primer alfabet
romà de h p* mòbils Morris sentia un espetiai predilecció per aquest tipus tant des
del punt de vi jta histonoqràfk com estètic ja tue e! considerava com el darrer p*s de
revolució seguida peh pomers impressors des de la «ótica tevtur fins a la romana
Paul Thompson ( 1 96?) paçs ) 9 Oreufus t Neàlham ( 1 976)

C 1 73} *! letw tins part ef the subject vito tvo remarks first that a taM deal of tue
difficulty of reading gothic books is caused by a numerous contractions in them, which
vert a survival of the practice of the scribes, and in tetter degree btj the over
abundance «ftteo letters" /"-V A*»/ Aw* (1895) MM« 1 936)1. peg 314

( 1 74) "Both of which drawbacks I take ft for granted would be absent in modern types founded
of these semipthics letters' m M»ltì»t(\ 893) MM( 1936)1, pig 3M[cor,t cita
entenor ]

( 1 75) Tant Paul Thompson ( 1 967) peg 61 com Duncan Robinson ( 1 982) peg 1 9 recomexen
el model de Schoeffer com la influència dominant an el disseny de Harris

(176) Needh«iT,( 1976) Catàleg, núms 70 Ai B, pog 124 1 làms UOCIV, UOCY i UOVI

( 1 77) Malgral el mèri» indiscutible del disseny, alguns itgnes no van quedar plenament
resolts Vallane«, probablement un alai» pees eatwtasos que apunta crítiques concretes
a alguns caràcters . i ndica incorreccions 1 1 ncoher̂ ncies en el traçat d'algunes
majúscules Mxf , la M i la N resulten estranyes en amparar -le» amb la F, la I, la S i
la V, d'un goticume mat arcate a excessivament similars a la tradició uncial Vallance
(1697) ai« 368

(178) Oreufus(1976)pàg 85

(179) Veure, al respecte, l*eedham(l 976) Catàlag,pàg 124, Robi neon (1983) peg 19
Malgrat que las indicacions sobra l'existència d'aquest tercer disseny es troben en els
papers de Coc kerell, fins a l'obra de Needham cap autor no fa cap referènti« a la seva
existència

( 1 80) Tackerell latest recollection vas that Marna abandoned the project without having
punches cu but the present specimen shows that an entire tower-case vas cut, in 1 6
paints size* Heedham ( 1 976) Catàleg, pig 1 24
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(181) neggs (1983) pegs 102-104 Les cwwderacioM de Morns sobre el model tastone
de Sublet«
252-253

(182)
manya de It mateixa éft», concretament It •• Mim Hoffmann da Stuttgart |s/d|

(18S) DuncanRobiMon(1982),Lindeay(1975)

10,4. Li conctpció tei llibrt tes tel punt te visti griffe.

(184) *edheni( 1976) Catalan, peg 115.

( 185 ) Veure al respecte els capítols 5 4 215 6 en relació a la dicotomia entre decoració i
ornament utilitzada per Morris í el 2 2 3 respecte a les definicions de Ruskin

( 1 86) ff» toxxIcvtsítfiAttoc Boots ( \ 892) , Morris comenta en diversos peragráis aspectes
tècmcs relatius a) grev .> xilografie En primer 11« explica el procediment i eh
instrument del gravat a fibra, desprès Its resumeix per explicar ti gravat a testa,
fl M) ment en el col iogui fi nal relent en tl text de la conferencia . es discuteixen
divers« aspectes de la labor de Bevick , gravador (tue, i principi: del vuitcents . va
potenciar definitivament el gravat a (esta en vistes a la producete massiva M(1
( 1 936)1 , pèp 325, 333 1 335 respectivament

(18?) Sobre la utilització del model de Rttdolt Megp ( 1 9S3) peç 209, Vallante (
394 destaca Vengen renaixentista dels models però considerant -los )a una
rtinttrpretaeiò de l'ornament romànic "of which the main feature consists rather of
convolutions and somewhat intríncate interwimngs of tendrils, as distinct frombola
lines or masses of foliage* Veure també Dreyfus ( 1 976) pig 86 per ma anelisi
txheusttwa dt Its fonts històriques utilitzades per Hirns en el disseny de motius
ornamenti!?

( 1 88) "Yet such is the power of the magmficient borders, decorated initial! an) voodcuts
illustrations that it is these richly ornate pages which remain dami nani in public's
mnd" Dreyfus ( 1 976) peg 65 Veure tambe ets capítols de Vallan» dedicats a l'estudi
estilístic dels ornaments dissenyats per Horns ( 1 897) peg? 394 1 ss

( 1 89) "William Morns is an i rome figure Ms achievements not on! g missed they thei r
mar k .but hit marks they vere not aiming at The master -pieces of t he Kelmscott
Press which he «mad at main ng "uaef ul places of goods" were typographical curiosities
frem birt«, and so far removed fra« the commonvag si readers that they have become
models of what a book should net be the Kelmscott books are overdressed, they asked
û u to leak a< them rather than to read t hem You c«n*t get avay f rom t heir
overwhelming typography, art even tf you could, you night still be chatted of your
author by their Mghminded pur post, fer it addition te being the creations of an
impressive gem» the Kelmscott books tre protests against the logical conclusions of
methantcal book production . , M in spite of many extravagances tad some few
absurdities, the Ktlmeott Press influence hM toen beneficial' Hol broc k Jtckson
( 1 934) LKHtrt*t>r*rns Twocr&nt, **•* Ptr Watkiraon ( 1 967) peg 60 Si be
aquesta erte e» pot considerar exemplar pel que te t It valorado més «mú de l'obra
gràfica de Morns no es diferencia en tot allò essencial de les tesis defensades
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(190) mCWXVIirtrté ^xxvi
»tre la caeocitat artistica ti Hyrls com a di »»nyador d'trnamint» tipogràfics On

, sovint IM aparegut critiques negatives: veure il respecte les referències
wwí 1967) péc 59

a>nü-ehacofitinuee»rrt Rey Wat kinson( 1967)

(19!)

implícit en l'obr« de Morhs 1 1983. peg IS)

(192)
pit, he 4mìopprt dwjqn tttituíw nu« charted tin futur»' H p̂( 1 983) peg 2 1 0

(193) 74» ÄN^ Awf(1 893) WK 1956)1, |i| 310

( 1 94) Sidney UKktrtll (f4) ( 1 898) Mein, 3* pH

( 1 95) "Listiti but by M HUMS least, comes the position of the printed natter M the pact ,
ttns should tlvip !••¥« the inner mtrgin the narrowest, the tap wmevnat vider . the
outside (fore-tap) vider still , and the bottom videst at all ( ) thus apparently
contradicting the fact that the unit of a book is not one page , but a pair of page» ( )
Medieval rule vas to make a difieren« «f 20 ti from margin to margin ( ) The
disregard of them vili spoil the effect of the best designed type" 4 HMtM ftts Aim tr,
Foaniftnc Áf/nxvH Prtst( \ 895) Cocktrell ad , 1 898, Méen Rwpecte del?
pnncipis «eneráis, veure />/«»//!w^U895) MM(1936)I, peg 3!5i»

(19^) " Analysis reveals that by far the frailer number of pages in all Kelmscott Press books
vere plain unbrnameMed pages Yet such is the pover of the magmficient borders,
decorated i nitials and voodcut illustrations that it is these nchly ornamented pages
vhich remain dominant IM public s mind Dreyfus ( 1 976) peg 85 . "By conscious
decision, only a fev pages from Kelmscott Press volums have been illustrated, the
major emphasis being rather on original designs by Harns and Burnt Jews* Meedham
(1976) Catalog alg 115

( 1 97) "1 assert that to the eye of any man vho knovs vhat proportion is, this looks
satisfactory and r» other dies so look" 7/ir/*»/Aw/(l893) Mh( 1936)l,pog 315

(198) /* /*»VA*(1 893) ttfK 1936)1, peg 315

(199) Walter Crane

(200)
frames and ill «strato* boráers. Ml ornamented initials established conti nuity in the
layouts ttd reflected the staUirizatiaft ef industrialism ( ) Borders, Initials and
ornaments vw medular , tntorchanaeable and rapetaa*la Abaeicospedof indwtnil
praductionvasappli«dtothepnfrte4page-r1aggs(1983)pa|s 209-211

(200 Sydney Cockerell 2«prtde

(202) YalUnce ( 1897) pigs 408 - -409 di*uteix alfunts »fir manons fetes per 1» enti w de
l'epoca refífents al centi njtit semàntic drts ornaments demostrant com en reelltot
Her rts «e seguia mei «jest «nudai : I» tet he disliked altogether the principle of



r
«eeking ü neve "eprophete" ornament IH decorative l nitinct l « Mm vas M »oprime
tint vhatever wcurnd nut spontaneously % tin artist̂  hand to design M the mamant,
that In 4M, Mi «MM ml li hampered vfth the restriction of obsorvi ng times and

Probablement, l 'explicació de Yéllence pot semblar excessivament simplista i
mistificador« respete de to capacitats creatives t • Vi «tint decoriti u de Morris en
qualsevol «ps fe tret) T Timbé l'txpltcoció per recurs t Vesteticisme resulta fàcil

únicament • porti r de principi» formols, distanciant-se atxi Ms principis que, des
<Wt reformadors de mitjans di sofie , regien el disseny decoratiu D'oltre bonds, el fet
tve n» tingués o« compte ois elements semantics de Vornement considerent-los pora i
simplement com • moti«» quern obstrottes degradació de tomlitots confirmo encaro mes
el fet que Morns estovo mes preocupat per la creació demotivi standaritzats t» basto
principis estilístics i tonalitats abstracto que fossin intercanviables entre sí i en
retane a la caixa de text.

( 203) "Indeed, even in the daus of the Press he vas still experimenting, and discording, in the
later volumes certain of his ornament cither to massive or to light in relation to the
tupe* MrlCV» XV Jntrod pec

(204) 'He would hove two saucers one of Indian ink, the other of Chinese vhite Then
marking the slightest indications of the mainstreams of the pattern he had in mind ,
vhith pencil he would begin at once his finished final ornaments bg covering a lenght of
ground with one brush and painting the patern with the other ( ) Thus in Kept alive
every part of his work bg growing the pattern, as I have said, bit by bit, solving the
turns and tvists as he came to them " Richard Lethebu, ( 1 902) pig 20, ja referit per
Vallane* (189?) 1 per hag Morns Cttat per la majoria d'autors, especialment
Robinson (l 983) MQ S3

( 20S) Segens Hoggs , en els sete dissenys per inicials i «ríes, Morns "turned the picturesque
cottage into a time machine swinging back for centuno« into the past established in its
ear 1 y books "Metfs C 1983) pap 209

(206) Hoggs (1983) pig 209i Dreyfuss( 1976) peg 86

(207) "For cleorr«» of reeling, the things f««ss«ry tobe hsodei are, first that the letters
should be properly put on their bodies, and, I think , especially that there should be
small whites between the». It ts curious, but to me «rtein, that the irregularity of
some early type, notably the roman tetter of the early printers of Rome, which is of all
reman type the rudest, otw not tend towords illegibility whet dew do so, is the lateral
compression of the totter, vhkh incassar yl y involves the over tmonmng out of Ms
shape- rAr/ib*/Aw/<1 893) MM< 1936)1, peg Sil

( 208) Segons Vallane« < 1 897) peg 368 un dels trots distintius importants de la producció
editorial de l'epoca ts la constant utilització de lletres "chupados' a fi d'economitzar
aaiai tn ta composició de la caixa de text. CA aquest aspecte, l'estudi de Vallante és
especialment significatiu Ja opi va attar aatflt «omès «n any Més tard a la mort de
Morns i per tant pot reflexar molt més en detall els hàbits eoltonels de l'època
confirmant en part molto de to crítiques llançades pel propi Morns en els seus
escrits Sobre la posició de Morris, veure en al capítol 9.3 ois principis establerts en
relació al disseny d alfabets i la valoració de Jenson a partir de hi utilització de lletres
rodones.

(209) ANvt(M/trs4imsinF0tíHfin9WmswttPrt$s(\W:>) Cockerell ed ., 1898, Golden
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(210)
newssity fcr iwatirç my decoration a part of the 9*9» of tfjt"
füaüiii WmiUf* fmt( 1WS) Cotkerell ed , 1 898, Goten Respectí delí
principi) generalo fu regulen M decaracío editarte) , vturt
MM (1956)1

(211) thtM-MMtHC )inördertojuc««l»ndtobeorf*mcnt.ttmustsübmittocirt«in
limitations« hewn* architectural" Ar Mtf Jfc*( 1893) MHO 936)1, pi| 11?

(212) "Mov.tf»n,íduís*ewhit»thiJtrchit«tttft1»rrM»ementc1iiimofu! Fi r st, t he

type is vell designed, Ml Thirdly, whether the morfina be smell or big, they must be
i n due proportion to the f*9P of letter W /<<•»/ Ar/ (1893) MM (!9: 6)1, p*j 311

(213) "Whatever the subject metter of the heel «ay be, end however bere it may be of
decoretion.itctnstill beevorkoferljfttetypf beflQOiewle«eiitionbep«id1oitj
cenerei arrangement" í ) " a book quite unornemented CM took actually and
pwitmly beautiful and not merely un- ugly, ¡fit fee, so to say, ercfntecturnlly

HM( 1936)1. m 3 1 0 1 3 11 r «petti v»meft

(214} "When the tool is done it vili be t little lile i pttlet esilarar Carta et Surne
J»nr$«rif1éaall»n»At120/12/1894[MÌR) .:.p«j 278, atada ftr la «»joña
d'wt«tfio»s éi t'obra trafica de Morns, ve ur* wpet'.élment Duncan Robinson ( 1 982 '·
i faénhem/Herri j ( 1 984) m 2 1 1

(215) "(fi vf re wketJ ta say what n at once the imst imported production of Art and the
thing mast to be longed tor , I should ansver , A Beautiful House , the production next in
importance, A Beautiful Book To enjoy good houses and food woks in self respect and
decent comfort stems to me to fee the ptttsuravlt end towards which ail secittiei of
human bei noi ought now to struggle* JMV Taucht* m tt* Oralmente flutwcnpti of
m .*?>4t!eA9t!. sense data, Albion Hand Press, Privately Printed . New York , Wtolly
Whale, 1934

(216) "We can say little mere than that the only only work of art which surpasses a ctmplet»
medieval few! is a complete medieval building * " How Is this beaut g to be obtained, it
most fee fey the he'momous cooperation of the craftsmen and artists who produce the
bo*r ^»t<ar^<?Aíix^rAí>^(1892)MMU89:)l,pagi 319i33t
respectivament

(217) "tteypertorm their saeaalfiinttion-ttieolfice of tolling a tale- and never forget
thei r other function of decorati ng the book of which they torn pari* far toto&ats of
aX^fA^>(189?)MM(l936)l,330 Hs pnncipijgenerahdererKiel«
II lustracio est»n expaaato M mmta mateixa c«ntorencia t M l'article ¿te tto artistic
Qmhtusefll* »to*vtt Bats* UHU* àvpl·itri t» il» Ft fluitili Ctiïur y (sense
dato) MM(! 936 )!,a*gs 436-456

(218) ^o be s«Teth»BriiKiaa1 «m aftmswAwvn German artiste wts to o^vetl» essen«
the stör u at eng «st - 0*fl*4rtutttQi*htM$dftl*Wt»*irt3BK*so! Ulmirt
ékgtèvrf in tht FiftetfiibCtfiturv (tenst dato) MM( 1 936)1 , eip 444
"SMOordi nation tf the work to iti end, >s one of the ttsanettals of the Mediaeval
Craftsmen ,astt isof all vorksofart" S*a*tl*ti9Mi9i)tl*Ori»B*Bt»ifltifHíxnpi5
fitte Hktöiajts (sense dato) adicié pnvada i'm manuxnt inèdit en motiu del
»nrner «ntenon ( 1 934) Itova York , Wholly Whale, peg S
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(219)
consider«! tap) «ft«, Beardsley M, te N&rns *«í, vulginwl tl» design Htts of
tht KtttmaM style by replacing the format naturalistic brders vith more seized
ftet pHtems- HIN» ( 1 MS) peg, 22?

(220) Secons Mornj^nehnibrwoel segle XIX, tin toutif al and inventi ve ill «t rations
embedded in • piece of utilitarianism, which they cannot decorate because it cannot
hei p to do »• /Ar *w*iit$of&>th!c Sorts( \ 092) MM( 1 892)1 , pig 330

( 22 1 ) Enel mateu «ticte. Morns A referència • tes ti lustrami» fetes {«r Fred Wal ter
per a una de lea primer« novel Its de Thackeray, PM/ip, apareguda «1 CORNHi LI
MAGAZINE i tes considera the best of such illustrations'. reconeguent que "wv they
arepartofThackersgJStory- T/*»oaicvísef¿etr>¡fB<»ts(\W2) Mtt(1892)l,
p* 330

(222} "but must be looked upon as Wick and white picture» which is the convenient to pn nt
and bind up with the printed matter " ( ) As the artist's designs must necessarily be
reproduced for this purpose, he should never lost sight of the miteni! he is designing
for' TteWte*vtfvfC9ttofB»te(m2} HMÍ 1892)1, pegs 330 1 332
respectivament

(221) Veure Tfit lallst fre- ßy>lmhieSciw!(\m) MM( 1936) I, pigs 300-303

( 224) "To be sure, the principal aim of this unkiwwn Germán artists w» to give the essence
of the story at any cost , aní it may be thought that the decorative Qualities of their
design» was accidental or done unconscious tt any rate I do not dispute that view , but
them the accident is that of the skilful workman who$t skil. is largel y the result of
tradition, it has thereby become a habit of the hand to htm to work in a decorative
manner" oat/* 4rtt$ftft}us!ttte$ tfthe WM&ut$8<»K$&f ¡Mauna Auçsèttrg tfítte
ffft»»f»Gfßtwy (seme dita) MM( 1 936)1, pàg$ 444
Sobre el concepte de decoratiu aplicat a l'art japonès i la seva reinterpretacio angles,
veure 1 'article Tapestry" inclòs entre els Arts ,í Cnfts fsttp del catàleg de 1 888
MM( 1936) I, pegs 26-29

(225) There is also a third side necessary in a work of Art (..) that side was the ornamental
function of the Art No picture it seems to me is complete unless ts complete unless it
is something more thin i a representation of nature and the teller of i tale It ought
also to have a definite, her mornous. conscious bnut y It ought te be ornamental It
ought to be possible for it to be part of a beautiful whole «n a room or church or hall"
En panules de Morris, te reunió de tetes aquestes característiques artístiques
conforma el veritable significai de la qualitat romàntica en tent que categoria estètica
*lt ts in element of the epical quality though it is not the while of it; and is necessary
to the utmost refinement, abundance and enduring interest of decoration, though I admit
that it is rather te be felt thin defined- far CrtfishPrt- bptmììtt School \ 891 )
MM ( 1 936)1 , pep 302 i 303 respectivament

(226) Urte de Mirrisi Wirtte 14/1 1/1877, Ktlvin (!984) pég 409

(22?) 'But thi»dK»rati verde of the I Pr̂ Raphaelitel school nea*d another manto
complete its development, ind dio not fill to get him- Burne Jones-( .).! must say
that he added the element of perfect ornamentation, the complete decorative side of the
•H* n*£»fti$*Pn~toßlnriitoStii*l( 1891) MH (1936)1, pàgs 302

(228) Veure Kelvin ( 1984)1, Introd pig. xxv. Kelvin desta« la comparativament poca
quantitat de cartes conservades de Mor ni a Bur ne Jones i avança algunes possibles
explicacions solfi el fet
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(229)
trepi Edverd Bur« Jones, pr GeorçiiM Burne Jones » M 9» Mattali , el fendre
d'«ml*»V«ure el »pitol 3 Ien relíelo •l'·fer·cló r«omtruct1 v» de Morris opertó
dnprés 4t to nwi nwrt pel) MIO amics nit tifíete

(230) "TI»rew«sonec«rlemp«rirMvl»n»tv«mpo$si5letodiscu»vithriornj That
the paí .«er Edvar I Burne Jonea The MM innocent joke M this expense, ta say nothi ng
i» any disparaatimnt if his vari, wounded Marrts to • dagree that rama* him te j»n
Ail offenders in trisrwpect were excomoroc«te4l«dimnid fools, »M there v«s ino ewi
to if GeorceBerrirdSh»v/*rw«j//«>A/flj(1 936), Mt1(l 936)11, Introd DOQ
xxxii

(231) A ptrto> la morbositit que »rtctentalirmjoni de dibuixos de Bwrtole«, molt: del:
cntics M»temy*mHS o«tic«ren les inconsistencies histoncs qat ipireixen en I obra
d iquest (tibuixint que M dubtivi M incorporir mobles él Godviri, finh de carrer o li
rannt uri dTJscir Wilde, m dib ixw et teim mAtvtl , clàssic , « bibhc

( 232) Burr» Jones vi prepinr 87 esbotw per • l 'edició il lust r idi ell ICelmscott Chaucer O
pii enfiml n'tnclmi noires 60 1 11*1 vi sortir en ti fulletó de promoció del Ilibrt
L lugment d il lustricions des del pia inicial al resuHit final es deu únicament ai)
plantejaments de Burne Janes Veure Duncan Robinson ( 1 982) pip 23* 24

( 233) "A fiance of his (tls de Burne Jones) finished pencil drivings is enough tt indicate the
distance that separates them from the precise, linear needs of the Mock maker* Duncan

1982) pat 33

< 234) La descripció tecnica dels prore? seguit per a la reproducció deh dibuuos de Burne
Jones en els blocs de fusta a fi cue poguessi n ser gravats « troba en la documentació
personal dels empleat? de la Keimscott Press i en alguns papers dtmery Walker
apareix en les memories del que fou retocador de la Keltmcott Press i s encarrega
personalment d'aquesta part de la ftina Meedham ( 1 976} Catàleg, pàg 1 17. Robinson
(1982) pap 33i34,Banham/Harns(1984)pas 210

(235) Täf Mtf**ft«tärito Ä»M 1892) MH( 1936)1, pac 332

( 236) NettJham ( 1 9?o) Catàleg, lamine üOO(V

(237) Ne^haffl ( 1 976 ) catàleg, mm 86

( 238) Veure als comentaris ü Burne Jams sobre ta militància socialista de Horns rtcullits
per Georgiana , fiem »rad a Metten ( 1 982) , Appendix l , peg 1 74
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•me 15'! pcr a **r-n? "é* nit»re va ef€o'hr co^ s t t t o? les parau'eí "Mocee
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„i - • -¿r A "'H** » ¿r» t , +•** vftrt».^» fr-iií flac ir-^* m*""i*rA »itp l'acna
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r:*àl'? r ' : " r': «¡t- : 2 ¿i'"* ;. yt"*i Qua": !'«! T.; u*:é" ,C'*u¿.c i 2 :r :

,5- ;'•'•;! - o - ' i ï i : »? fPT,; f-r*ff f - Q j,; ! ::íi;* .S i<»tfl ¡r"ueiHÇ*f ï<", pnnT'DC

M Ar*%*r* r!« li» ;,-f *6 f n» .1¿ in eav<* of"*«.** f* r «r* H frrt5*r ,m c>.inf d* ¿ifp.irf

:c?re el que- Tt3fiamçr»8r !a çe^c tcperinçe i oand^;tr e!s terror:
•j« ír'S èítèCtí-i f'»tfï Lúfí'idurs ur Í2 TçC^fCa fr'iOrnS:idi'>6 tal i C O I - -

a&aret,. ?/ pnsaca en aq^íte? conJ*>rencies és ?e immedissei^ de toteí ¡e>

'a íeva oßrt le pnmtra sorpresi important imöi en comprovar que er.
rea'itat, en tot; äQuests textos Homs dboroà preferentment les que: 1 100?
que a la seva època, ertn de la màj-tma actualitat D altre Danos ei menu
Q'je ¡u? f j f»ca ' '«f*r<?5 per elle<: sof» nçceçsi'ats prt*:t»<jues molt cofcreteí
E; proölem« de la mode i la difusió dels entens oe novetat ? e?tt!'*mç e* l
crede »o artistica, el ot ¡'originalitat creativa de 'l'artista i eì grau öe
compromís moral 1 professional amo la seva otra J opció de1, revival
y»i«t ic i » ec··vjfl eclèctica ^ront a l'herència n!«»onca ? ei v*lor o* !«
tradició ' de! conei::emem de la histone tìe l'art, toi con quectior** oue
preocupaven directament els prc'èssionais i artistes ui finals del «eyí* '•"»
in un moment en que s iniciava l'experiència nistonca oe i'avaníguarca en é
•*y».z dç '"a1"*, > en Que cowencava i implaitar-s* una d'ferçnciacio d^



l
e'ils » de entens en la producció cultura! En aquest context, la rtfit, io

Oé Moms suposa uni Of* les pnmeres i úniques crítiques que s nan fet de
"act'íud 5««nt«firdi£ti des duna perspectiva progressista Le «ève
constant oposició a its arts plàstiques de I epoca t a la figura de
I* artista-gens constitueix una denuncia dei fortament classista implicit en
aquesta concepció de i an demostrat mitjançar»? l analisi m? tonta a partir
m le seva genesi e^ e! Pene'xenwt Considererà en relació a1 conjunt de
!ec manìfectecion« culturals d'una societat, l'avantguarda ert íctico
requere«* per de'tntcio d'uri distarà lament mes o menus forcai de' put)11: '.
per auo molt sovint es revesteix dun esotensmé fictici expressat tan*
i**r :* ^ai'.'scula de1 te1"11^ Art c vii per la 'mpossiD'l'tat es?enciel de
dew.»- acup s t concepte Des d aquest a percpecvva lo idea í e" jtosu'ar
deíeruàdà pe»* nor«-,« constituei/ una alterriatifd per editar e* scta^ent
ac^í'í '^"'fr.?'. í«e na re^yitat ser la caràcter,:*,,:« conr-ínar.* en 'a culu-ra
«j** «3;é «.- ¡a cc"^.03rfjmentictc de la producció cultural ei dos sectcr?
'c'a'rr,«?'* ïncepçr,íer,*c ! ;Cv?ri* aritsçonce f^frc «í ç' valor düK d'H'"
•JrDen i)ó:.canieiit ße 'd comparac'-c. entre e'l: La crit ica i le? àa^erteitc;e!
GÍJ i-fQp-jç ç- jingeuen per e/iempie contra io di ferine» se io «v ia
'.cr':tnJOi'0 fr« ar'2'j'iecf.ura ' ed'ticacio segons ía qual now*« i edificació
« »i;««r r·ie'·ç· f n'?1*' d ArQ'i1 tec tura fr.í-ntrp qy»> i arquitectura oe concur»
e:<j? r 'iit"~d eo '»càdì La gaveta1 ¿e la íí^yscio apare•» t" cíta^ir iría
fi»',» »c DTonmon?; ei nn^^r» d v C ' f ' C > darawstecture aprej<»t; ̂ :

r.c.j»·^^ÍA|t(·»nf mtenOr a Ift «3U<ln?ltf f Qf COncfijCC'O1'»? Q»- '"Cir>?"n'

* retD<"í·*t8 t·'··j'C'onal í! prooleria **' locicsrncit ïa d€
15' '-es rc iac-of i entre arqui tec *u»"a l 'ndustnaati d* - 'nc j ia 'eU

arquitectes 8 ia produce 10 tipificada i garantir ta quantat artístico dé
1 a^q»ji»ectura de consum Aquesta es una solució que Moms ni ten sols va
tenir er comp»e ma!§r8t ele esforços fett per professional*: antenes 8 c"
ert aquest sentit, com els Peformadors vinculats a Cole, i a pesar de la
millora ooser^aoie en algunes de les mercaderies industrials des que
s'rtavien fundat les escoles fle disseny i htvien aparegut professionals
lligats a le iwtustna, el simple creixement de les ciutats mostrava com en
termes centrals, aquest tipus de reforma no havia tingut cap incidència
«içnificetwe Per a el! tota solució basada tn la individualitat de persone^»
concrete? que depengui eKC lussi vament dt is artiste? estava condemnada a'
frecs: car no peona reai superar l'émbtt de l'e^penment D altra Panda,
?u<»ifi havia ift §>ir»o£trot Q«e els qtfiis tren rsrs Ara be, 10 solució de
noms r»f- pretenia tampoc is desdpanrió de íes arts pidstidues n: de li
f !<gur« d€ ' ar«íStt 1« missió d'aquestes ere prec'samént le de
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drts E* que Moms volia in integrar la dimensió artistica en tots eh
nivells de la societat de mantra qui tothom actués com st d'un artista es
tractes Per tixo, ti que primer calia tra qui lari perdés autoconsciència i
esdevingués una component estructural en la realitat quotidiana fins i tot
en els aspectes mes banals. Potser pel que fa concretament a l'arquitectura.
la critica de Homs pot semblar una mica exagerada atesa 1 organització
corporativista en que es troba actualment I arquitectura No obstant les
penfenes urbanes actuals continuen patint de problemes similars qutnt a
Is construcció í a la preocupació estètica que els suburbis i "slums"
Victorians De fet, Moms ventaoíement s avança al seu temos preveien!
l'apancio de sa cultura de masses sigui en 1 1 camp de l'arquitectura del
öisceny de tes art: plàstiques o de qualsevol altra tipus de mar.iíectac:o
cultura' Fer a ell. Ve ,i£ter".'a d'una cultura d* segona í''c esta i*
r on* ""c M *" e- "M'è'* f onceo t e c .vjntGtí.rvji s.ir, íes cae: c ¿re- •: »ne

•m *>

o pe»" u4 H tz3 r e ' se»; símil ar'V-<?r« i rever- í un ter-'it

y /C'ìqj t • inevitable distar»: -.amen*, respecte del public, tarreo;
ne co^s'derç' ï :<jp ;pi j:'o ia tpnienc'í qu» veu en «i re?' i : me i e*> *¡ fo ' to
d'ddclici de í «r* la urica vis oer garantir el contact* enin? « artist; i ? l

?rt'e £** íQjo'ls -3DOCÏ çcuecta era l'ectítud cJefen*adc per !e mertsitt»!
"»ií-5 ?'.:r't4nì • ro'i-'ilistd la ma*.e^a contra 'g QU* havia reaccionat A-···o'í «
•:•)* tií.-'o !nierif,*f mantenir Fus» in sense aconseguir mai ce r«-ïOlore-ia En
i oDra de Pu?i|ri el reconeixement gradual del sensualisme implicit en
! f^e»-ien.«:i5 e<:!ç*ica f e1, a cac§ vegada mes d'íicii de conciliar-la amt leí
otlip'i'cri; mo-als dt l'artista En Vobra dt Moms, l'art no només msnte
aquest cnnungut sensualista a troves dei factor estèt ic sino que continua
per san» aue i aoiecte de rari es el regne de la bellesa, 1 univers dei somni i
el mor, de ?es llegendes Per a Morns, !a posició del realisme moraliste a: i
com tots els aspectes moralitzants de la reflexió de P.usKin pateuen del
mateix inconvenient que i avantguarda, una excessiva autoconsciència de
l'artista com a tal que es troba en ia necessitat de determinar mitjancen*
un manifest programàtic el tipus de relació que vel establir amo el puöMc
Així. si l'avantguarda opta per evitar-la de totes totes, el realisme mil «lar. t
se la imposa com un deure però cap de íes dues ai on segué u ae definir una
comunitat oe llenguatge entre l'artista i el públic

En relació a d altres realismes famosos posteriors a nomo la
posició momssiana esdevé també premonitòria De fet. Murris es un de» í
pocs autors sinó i únic, que oms ia tradició dei socialisme proposaren ur,ó
opció estàtica alternativa al realisme i una funció per a I art diversa de la
didàctica En is ceva visió del fenomen artístic, l'art acompler; tamce >na
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funció educativa pero aquesta ès bàsicament personal, plantejada principal-
ment er» remou específic del creador, la pràctica ot ran esdeve un factor
dt desenvolupament pera la persona £1 puöhc nome? gaudeix della er. el
moment que ja disposa d'una educació suficient coir, per perciö'r t conrren-
>J~e els fenomen« estètics. Per la mateua rao. es difícil trobar er« roDra de
Moms una concepció messiànica öe 1 art en el sentit de considerar-lo un
instrument de reforma social tal i com moltes vegades se li na imputat Es

cert que concedei:; l'art com una instància civi libatoria en et sentit que c,
ur, l'actor que crea cultura però ai*o no suposa mes que considerar l'art coni
una mes en »re íes manifestacions culturals de ía humanitat amo un status
Similar al del pensament i la ciència Per a lloms, l'art està íntimament
connectat amo li felicitat humana, i de fet, constitueix una de les

5 C t - v i t a » s a traves de les ouals s'obté felicitat De fet, l'existència d'art i
f" Stier.,uuc·3'T,ent ar t ,STIC duna societat constitueix un moit pon incici ce
es cü r£'cic i r»T de fel icitat en que viuen els seus menores Ara De aiyo no

c 1 .rr r.cccccanarnçnt que ' art per si mater. o Jec meteixec obres c a-t
iíujï" »li d'una Virtualität reformista El compromís polític de Morris prova
K-*; Çv io» IQ ices contraria S' Morn« *>Q decidiria necefsi tat oacc-c-far ¡s

llj'tí po'ihca i va assumir li Mea duna revolució «'o'en's c cm e reQ-j^'*
*^C»* A "»'1 ' »*"* ^^'HÍO'* ^í%*-^»r- AM * t«». « « f * )p f^M <íi-i^ nr*aßr» # íj i r»^ ^f^ * '"¿srils 0 **• A *** a f*< #* «
»,*. J ^ * * ^ fc.- - j ̂  - * * * * 1 ^* U * < * - * * ^ t w M * 1. W t t ' *. ̂  » t i „ <- j» 4 U * v *.* * íf * » *

a uui'íar de .e; ¿Oí5 ' í ' * * ' tá t í regenerat i veï due teme e' ¿¡íterr a :5;--tal . : t5
'••cje :S'n oe .t; acíu^cior,-? ^rotiq.^; o c* IPÍ mesye- Dr,,iiiöue; »

•:x'3::. i con>·prer·que •^nece;çita í de t^an^ennerrad!oa!mer-t la icc
DÌ to ta nr.ar.cra ' aspectç iuc miüor cef'np! • ''ecpec'fic'tit

recerca morrisiiana én aquesta pnmera fase e; e! ;eu ot jecte u
! io.-*-: centra »a rei te / io en elt> oojectes o us ès a oir en i ampit c actuació

especí f ic a*-! d'sseny Leí arts decorative? son al seu entendre les uniques
activitat* que poden fer de mediadors entre el pufclic i unes erts plàstiques
que son progrés si vament mes experimentals en tant que obres d'artistes
individuals Son elles les que poden educar estèticament al públic i formar-
lo artísticament En definitiva son les arts aplicades les que construeixen

un estil artístic en el sentit que antigament ho feia l'art popular Des
d aquesta perspectiva, Morris reconsidera el concepte d'art, planteja la
critica -o més aviat la denúncia- oe la figura del geni i. en suma, elimina
tot« e's valors transcendentals tíe que s'navia investit l'art al llarg de lera
moiema AQUCC ec el contingut últim del capgirament que Morns opera ae!

pensament de PusMn i el que permet considerar-lo un pen¿ador materialista
de o¡e dret

Ara te, si en ti cas di Morru t estudi de les arts aplicades es »ant
rellevant es pergue determina molt mes que no pac les influencie«



d'altre« autors la stve comprensió dt la realitat social ds la seva epoca i
Of] sistema de producció capitalista hom« iroOè en la ttona d»i disseny
tic suficients elements per atwrdtr l'analisi de les condición« oe vida en ìa
societat victor* ana Tenint en compte que el procts dt disseny integra com

a eoiidicionaíits e's aso«, els costums, eis sistemes dt treball, els valors
estètics i eis continguts simoèUcs que caracteritzaran l'objecte creat és
facil resseguí!" el procés a la inversa i veure en els oOiectes concrets la
prova d'aquest sistema d? vida Oc !e mateixa manera, Moms trota tamse

*n el procés de disstriy yn esautmd de i* realitat economica i dels entén;
de producció QU? regeixen *»n ìa faoncacio fl'oDjectes En ell estan implicai
e's prop' emes se que s ocupa ' inaiisi economica els sistemes de produce"!-

o tecnica d'u?* procet productiu, la rpiecto miteni en*re :-s

u? c '"e K i o « *«J d T» icori«; «o • eì c-'oMeroa d§ ìà « 3 i - ' ¿ v dèi trcjà'ì é'¿
T ]ue reeixen la uhntzac'o s <a cr?.ì.;io GÇ -i 'ecna'.crs

d*?i: otéete: íat^cv* «^ cop acaßat: ; precentat: 5' ^erce*. N: es i:**ic;!

"j^téfid-'e S^t':!"''I'f"é; p^^^jr Quà'i non"!: »*S drtíít1")'" ' Ot'd dé *'òr» fiu V>

£n 8Q'Jpi* c<?f*t ' t frort «2 ì"'ìr , t C's!*?"^! represe*" *ar'l" dei ?T'8r;;',cnìC Mc***"^

é: u'"i c*! i í OC ï ï C C ' d ' i i t e S Cìr f i t i f ICS , Slfiú i uñlt. Qu8 dt>J*'ua <3

?r--ic era" ' " i dé ' v* > -je i e s t € t 3 r a no tan? corrí un oei- íencrtien; tìe i»
ciir.sracfnirfyrg cinc rom un (jete factors integ^n'1- d€ la ir fraesfructura

L 9*"« no e: Dor ï Morrr :mo i act iv i tat encarrç^ída de «aticíer içc

nec es s '-tats matinals d** la serietat i. com à tal, esde»è una conipcrient de
¡,1 ¡r,fraesfruct'jrg econumíca i ne només corn a venule de la fet i tAi t racic
rjç les nr»erca<íenes LÍ »raieciona seguida per oons c»«rt del O'rseny
industrial en el segle XX avala perfectament aquesta nipotesi

Ara be. el fet que el punt ne partida de Moms es situï en l arntit
dels oojectes d us explica äa seva peculiar aproximació e i anàlisi sociaì i
el fet que Bàsicament aquesta sigui una teoria de la vida quotidiana D'una
öanda, l anàlisi dels cisternes del treöall es planteja fonamentalment dec
de la perspectiva de la quotidiamtat del treballador Es lògic aleshores que
noms estigui més preocupat per trooar el tipus de transformacions que cai
operar en e! sistema productiu que no pas en e! oroolema de la propietat
dels mitjans de producció per a ell, les maquines son une: eines que ejude-*
en els processos laborals i que responen a una determinada filosofia
tècnica que pot ser perfectament modificada

La grw innovació de Homs, però. es situa eo l'analisi dei consum i
ú» its formet de i« vida quotidiana en I'ambit domestic La seva principa!



IW* *te

aportació ts là :on«»derac»o de Its diíerefcifr: entre e> comfort ; el ìu è
out procurar el: objectes d us D aquesta manera horns no nome a
»utenti reçeiere uni qüestió pràctic« com ts 'a vivenoa o^gesa «ire que
pretén tanü€ eief irr materialment lee condicione de vidi p?r a cue ï'çu'i
•ji;"irs conf^rtat.l e i » adequades c»*r a le« persone* que 'es habiten e~<
qualitat d éssers numans Probablement eis nivells de comfort establert;
Der Horns no superen 1 i&quema característic de !a "gentry" anglesa \ oe la

societat puntane d« l'epoca Tanmateix son molt mee atraients que ele
mínims hat'»3tius establerts per corrents posteriors de l'arquitectura i ei
disseny En aquest sent»! 19 millor con?nbucio fle Homs a i analisi de la
quotidianitat es §1 de no navçr caigut mai en el parany de les necessitats
pararé: eino aooptar el plantejament mvere i situar la diecuscio e*¡ 1&

:- » - - s 3 r ' o c / e - : . 3 «de 1 ^ t
t" 3].« : t :«">f«'t f lap-Ta^i* y e le^nvi * ».ti, Piy.teja* *r(

• w '<3«-» r <j'<. ,in ii- »*<$ q i.: » <jrt eíd€vf tasi camón» ut va or qualitat'»,: c*>*
nft"»-^ «»^ # - ^ * i » * !» ar^*" * * ^ffi ^ * "i^l* ^! A*!***^!"^ * "Ir" rt» !a" Q^ *v^^^«^1rt
^ j » - . » u ^ *^ * ¿Q j * j l¿ „ i * * * *^? U*« ^ ' *^ • w*. . *. i

r' '-. r jr, nter c e - 5 - 0 se.: aD'iCot'ìe a le res'itat scr ia ' Da^uei'c

•j>.y ï ( i*/" ' !*" '1*' e* » £"'£'">

»v 03 c c -idf»c*4r-vC · Je.i nuï M jprtj ,a flfin. <:ni;i,.H.!

i argumentació m s ton ca Pel que fa e iedeíir.icio dun ideal politic ei

dialeg principal de Moms eparei» plantejat en relació a Mill mes que no &5<
a RuSHn AU« per expmpie si Moms reprèn uf- Pus*m ei que sera e» seu
principi central e! del plaer en el treball sera Mill i no Rusun qui doni ur,

ei$r':cat e Ss idea de plaer L'tpicureieme de Mili en el qua! ei p!aer

esdevé un factor de formació humane i de creació de cultura a treves de Is
idea d'utilitat sprveix a Moms per explicar le naturalesa oel factor e:ieM>
en tots e»< empits me? immediat* d»? la vida quotidiana ' comprendre l ar»
"*^ ,¡*"*i **f '5^^'*2* *o*i3nçnt4' 08 I'hornp com ur *setor çe^?*ici3' ¿P '2
se 'a ìo'ufd hurùdna AÌ.M, a tnì*is de Mill, Morris pot dor»dr un cufitiiùjt
real a '? io»a dei piaf^" i i siegna oe1 treball sei«.? caure en e1 ?pnsui cme
•3é P'isliri D a'*ra banda ti tipus df plaer epicurttç?a qu* lo^nc e/tr^i ,3í

li'! ec e! que 1 una menerà me« direte li per^.et oe? fer-ep ce to tee 'c:



ttn

implicacions ètiques i trwscentals qui conformin la idea d'art i oposar-se
així a tot sistema dt ptnstmtnt» sigui §1 d'árnold sigui al di tarlyìe, Qua
vulgui justificar una moral de rinùncia respecte de qualsevol di íes
potencialitat; pròpies dt la natura humana O altra banda, fiïII aporta tamoe
a Homs m mofltl dt civilUzacié cjut tsdtvindrà a! llarg de la ricerca ur¡
ideal de futur i un principi utòpic En aquest sentit és plausible afirmar qye
si va ser Mill mi, "melgre lui" li va indicar la via del socialisme com
l'única solució política els mals de la societat inductnal, també es fiï!', au:
li va mostrar el principi polític sobre el que es sustenta aquest ideal la
igualtat social 1 política entre els homes
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