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1.9. 1683-1890 Morris Socialista.

Ell 3 dt Gener dt 11883, el mateix ata m que tra elegit "Honorary
Fellow" a Oxford, Morris s'af litava a la Democratic Federationl73 La OF
era aleshores una petita organització d'esquerres que volta convertir-se en
ei partit independent dels treballadors estatutnt-se com alternativa al
radicalisme polític de la classe obrera anglesa Quan Morns ni va ingressar,
era una de les poques formes polítiques existents a l'epoca, sino l'única, que
j oposava a la política dels radicals des d'una posició més a l'esquerra
presentant-se com una organització de classe En el cas de Morris, r ingrés a
la D F constitueix 11 fet que marca definitivament la seva adhesió al
socialisme tant pel que fa al seu Densament com a la practica política Així,
e) mateix dia i 3 de Gener Morris comunicava la seva decisió en una carta
afirmant

"i am truly glad that i have joined the only society i could find
#hich is definitely socialistic"t?4

iloltes són les raons qu*r s han adduït per explicar radhesió de
horns al socialisme t75, o, per tmprar les seves pròpies paraules, de la
seva "conversió" al socialisme 176 La utilització d'aquesta paraula pot
donar peu a confusions importants respecte del socialisme de Morns, com
de fet ha succeït £s fàcil veure en la decisió d'integrr-se al moviment
obrer una conversió en el sentit religiós del terme l77, també és plausible
veure-hi una mena de rite iniciàtic en el sentit exposat per les millors
narracions «piques de les cultures mes primitives, i no seria estrany que,
íntimament, Morns ho visqués així A mes de ser un sistema de pensament,
un marc tednc d'anàlisi de la realitat i un objectiu polític, el socialisme de
Morris no deixava de ser una causa per la qual lluitar 1 es va dedicar a ella
amb la passió pròpia del "convers'm No obstant, atxó només explica una
part de I activitat socialista de Morris, la que fa referencia a la practica
politica i sobretot a la quantitat d'errors tàctics que, a nivell estrictament
politic, va cometre com a dirigent d'una organització amb velel·lats políti-
ques A nivell teòric l filosòfic, la "conversió" de Morris és una decisió
llargament elaborada en les conferencies dictades durant el període
immediatament anterior de la seva vida. En aquest sentit, val la pena
constatar que Morris deciof incorporar-se a un partit socialista abans de
descobrir els autors més importants d'aquesta tradició de pensament, des
de Marx t Engels í ins a Owen t els socialistes utòpics El seu socialisme
fou, doncs, una conclusió pròpia deduïda a partir del seu propi pensament i
de la revisió dels diversos autors que, des d'una posició clarament no



socialista sinó burgesa, com Carlyle, Rusktn, Arnold t Ml 11, desenvoluparen
la critica sistemàtica de ;¿ societat industrial t, en aquest context, fou
Mi'l tl que, "malgre tur, reu veure a Mcms la viabilitat política l històrica
del socialisme m Oes d'aquesta perspectiva, el socialisme resulti ser la
solució política descoberta a traves de la llarga reflexió efectuada en les
conferències sobre l'art i el disseny, l'arquitectura i els objectes (Tus, les
condicions de vida en la seva època t les característiques de la societat que
M havia tocat viure £s, doncs, un conclusió fonamentalment teorica i ètica
a la que Morris arriba pel desenvolupament del seu propi pensament.

D'altra banda, si l'adhesió al socialisme no només fou de caràcter
filosòfic sinó que, a mes, Morris decidí vincular-s'ni activament i militar
en un partit, aquesta és ja una decisió més complexe a l'hora d exphcar-ne
les causes Una sola cosa és segura, tant les cartes de l'època com alguns
passatges de les conferències del peraode anterior ref lexen com Morris feia
temps que sentia imperiosament la necessitat de passar a laccio i intentar
fer alguna cosa per a canviar la situació de la seva època I8°

En qualsevol cas, independentment dels motius que l'impulsaren a
af rnar-se a un partit socialista, el fet és que la militància política fou
l activitat mes important durant tot aquest període de la seva vida Per això
si i mgrés a la D F pot considerar-se ¡a iata que marca l inici d'aquest
període, la seva sortida de la Socialist i eaque el 1890 constitueix l'esdeve-
niment out el clou Aquesta és» doncs, uia etapa profundament marcada per
les activitats i les experiències polítiques, les quals influiran necessària-
ment en altres aspectes de l'obra de Morris i més concretament en el seu
pensament Is lògic, doncs, que la seva biografia s'ocupi preferentment de
qüestions polítiques 181 De tota manera, Morris no va abandonar totalment
les seves ocupacions professionals t artístiques a causa de la política
encara que aquestes se n veieren afectades En alguns casos, va reduir
considerablement la seva dedicació a elles, com és el cas de la col·labora-
ció a la firma, en 1 altres, la ti luminaci ó de manuscrits o la seva labor
literària, quedaren substancialment modificades

Quan Morris va ingressar-hi, la Democratic Federation era encara
una organització mon petita que s'havia fundat el 1881 amb el beneplàcit
de Marx en el moment en que el nou Govern Liberal decidí continuar la
política imperialista del gabinet anterior i aprova la segona invasió de
l'Afganistan i denega l'estatut d'autonomia a Irlanda "° Per aquella època,
els radicals liderats per Chamberlain tenien ja representació parlamentà-
ria i es distingiren per la defensa dels interessos imperialistes, o, per dir-
ho amb la gerga de l'època, "jingoists", especialment en l'afer t Irlanda
Henry Mayers Hyndman, aleshores fundador i màxim dirigent de la D F,
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reculli els valors antlimperlalistes QUI tradicionalment havia defensat la
classe obrera anglesa per oferir una alternativa política mes a ¡esquerra
dels radicals, presentant-se des de bon començament com una organització
de classe dins els mateixos Clubs Radicals Aquests havien estat, amb els
sindicats, els nuclis polítics on tradicionalment s'havia organitzat la
classe obrera A r època en que Morris s'hi va afiliar, la D F estava discutint
encara r ideari sociïltsta i tractant la possiDilitat de convertí r-se a
Anglaterra en aquell tipus de partit socialista pel que Marx i Engels navien
lluitat a la resta d'Europa La col·laboració de Morris fou decisiva en aquest
procés fins al punt que un dels seus primers actes politics fou la defensa de
l acceptació de r idean socialista en els estatuts del partit i la proposta de
canviar el nom per afegir-m el terme "social" m Des d'aleshores, el partit
s'anomenà Social Democratic Federation (S.D.F.J.

Henry Mayers Hyndman, màxim d'rigent de 1 organització i el
principal ideòleg, era un marxista convençut que havia estat fins i tot
admès a casa dels Marx Tanmateix, la seva amistat personal amo Marx no
fou molt durable * Engels sempre es va mostrar recelós al seu respecte 1S4

Hyndman va publicar un llibre sobre el pensament de Marx sense citar-lo,
cosa que molesta considerablement Marx \ provoca la seva separació A
causa d'això, l'organització de Hyndman, malgrat ser l'únic grup polític que
es declarava marxista, no va poder disfrutar de la protecció ni de l'ajuda de
Marx i Engels amb posteriortat a la seva fundació m Dins la tradició &i
socialisme angles, Hyndman és una figura complexe i contradictòria en la
línia política empresa pel partit però va influir considerablement *n Moms
En primer lloc, fou ell qui l'adreçà als escrits de Marx í a la resta d'autors
socialistes, com els utopistes francesos 10wen m

Hyndman era una persona autoritària que tenia molt clar el seu rol
de maxim dirigent del partit Encara que coneixia perfectament l'obra de
Marx, no fou mal una persona de gran capacitat teòrica ni tampoc d'una gran
originalitat filosòfica U seva contribució principal fou, com a màxim, la
de donar a conèixer en els medis anglesos el pensament de Marx pero aviat
es queda tancat en els aspectes mes reduccionistes i mecanicistes d'aquest
pensament, cosa que, amb el temps, havia de deixar la seva organització
ancorada en un radicalisme immobil ist a187 Tenia la personalitat pròpia de)
politic i les seves preocupacions principals eren les qüestions tàctiques i
no dubtà en conduir el partit en operacions clarament oportunistes d'una
eficàcia més que dutiable. Aquest fou el cas de la decisió de presentar-se a
les eleccions subvencionat pel partit Tory m. De tota manera, la imatge
politica de Hyndman queda sempre una mica desfigurada a partir de la
comparació amb Murris, qui, només ingressar a la S D F, esdevingué ei líder
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més carismàtic dt r organització, cosa que, inevitablement, erti una certa
rivalitat entre els dos homes Per una part, tl fft que una figura de tant
prestigi com norns decidís ingressar a la seva organització tra tot un
esdeveniment ja que donava a la S O F la possibilitat d'aconseguir un cert
renom en els medis polítics l d'experimentar un cert creixement en els
cercles tntel lectuals, que, d'altra banda, eren aquells on mes addictes al
socialisme es trobaven m, ptrö per l'altra, la personalitat de Morris, amo
la profunditat i la originalitat teorica del seu discurs, el seu carisma
personal, la qualitat literària dels seus parlaments, t el seu aspecte tant
poc convencional 19°, suposava per a Hyndman un antagonista de molta
categoria I9) Les desavinences polítiques entre ambdós homes no tardaren
en ámbar t, quan a f mals del 1083 s obria en el si de I'organitzacid la
primera crisi política que desembocaria en una esdsió l la fundació de la
Socialist League ei 1884, es trobaven en els bàndols oposats

Holtes son les causes que motivaren I escisio una delies es sense
cap mens de dubte i auteritamme persona' de Hyndman i la seva intransi-
gència política m També hi col labori ei recel que Engels sentia pe«" la
persona de Hyndman, cosa que el feu aprovar i celebrar la decisió de crear
un partit indepeixíent deli De tota manera, els problemes esclataren en
reíacio duna qüestió estrictament política la fracció del partit Hderada
per Hyndman plantel! l'oportunitat de presentar-se a les properes eleccions
i participar en la lluita parlamentaria Morris, Engels, l tfaltres membres
del partit, pensaven que, fins i tot en el cas que aquesta política fos
adequada des d un punt de vista molt generic, era encara prematura m

Entre els defensors de la posició ant i-par lamentar la es trobaven els qye
durant molt temns foren els amics i col laboradors més estrets de Morris
la filla mes gran de Marx, Eleanor, el seu company Edward Aveling -ell i
Belfort Bax eren potser els que temen una formació filosófica més solida
entre tots els membres del partit-, Belfort Bax, el filòsof que més ajuda
Morris en la comprensió flel pensament de Marx1W, j L Mahon que
esdevindria el secretari general de la S L, Andreas Scheu, un refugiat
austríac decorador de professió, que vivia a Glasgow i era el representant
del partit a Escòcia, t, finalment, frank Kitz l Joseph lane que poc anys mes
tard acomplirien el gir polític de la Lliga vers l anarquisme Pel que fa a
Morris i el seu pensament politic, aquest fou el segon moment de la seva
vida en que va haver de formar-se una opimo clara sobre el sistema parla-
mentari si bé, ara, la seva valoració quedava matisada des de la perspectiva
pròpia del socialisme m El problema politic que constituïa la institució
del Parlament suposa per a Morris una de les qüestions centrals d» la seva
reflexió al llarg de tota la seva experiència de militant, un problema tàctic
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que haur.a d'enfrontar-lo a tots t If m$ companys socialistes t el nur H
teónc ooe defineix ei "purisme" <Je li seva postelo pol »tica De tota manera,
la ref !exic mes important al respecte es desenvoluparà posteriorment, quan
la política parlamentaria sigui debatuda en el si de la 5 L a finals dels anys
80 oposant socialistes f anarquistes

l escisio tingué lloc tl 27 de Desembre del 1884 fn una te Its
reunions ordinar i es del Comitè Central El tema itti debat era la qüestió
parlamentària però la reunió aviat es transforma en una moció de censura al
lideratge de Hyndman t la seva conducta en el procés de formació de la S D F
a Escòcia Scneu a Glasgow navia intentat muntar una branca del partit,
Hyndman, temeros del protagomsme dt Scneu, havia estat conspirant contra
ell amb la cèdula dEdimburg a la que pertanyia Marion Aquest darrer amba
a la reunió portant tota la informado sobre les maniobres de Hyndmar»
Donades a conèixer, quan es plantejà la votació «ue Hyndman proposava, tl
resultat s »retina definitivament en contra de'1 immediatament desprès
d'haver guanyat la votació, Moms s aixecava per llegir la dimissió de tots
els principals dirigents dt la fracciò contrària a Hyndman en la oue també
comunicaven la decisió d abandonar la S D F '* El dia 30 del mateix més es
fundava la Socialist League, de la que Manon en fou nomenat secretan
general i Morris en redacta el manifest de fundació, e! tent due relacionava
els pnr. pis polítics fonamentals de ìa nova organització En la mateixa
reunió, es decidí crear una publicació periòdica, THE COMMONWEAL, per
don* a conèixer els principis del socialisme i la política de la Lliga, ar j
un plantejament similar al out navia inspirat JUSTICE, organ de la SDF Per
consell exprés d'Engels que dubtava de les capacitats periodístiques dels
seus camarades, la '»ova publicació era mensual Morris i Ave!ing van ser
nomenats per ais carrea i editor i director, i subdirector, respectivament
El Maig del 1886, amb un gran esforç economic per part te Morris, la revista
esdevingué setmanal Aleshores, Bax substituí Aveltng en les funcions de
subdirector

La revista fou, des de bon començament, una publicació irregular
quant a la qualitat filosófica i política dels seus articles pero les seves
debilitats principals tren més aviat de caràcter periodístic 19? Hi van
publicar escrits la majoria de militants de la lliga, fins i tot Engels
co! laborà en el primer numero amb un teit, Cnylmäm 1945ma m t$55
-posteriorment reeditat en el prefaci del seu llibre The C&xiïtm Gf the
Workingdiss tn England -, Dt tota manera els diversos assaigs composen

una contribució important t molt interessant en relació a la divulgació de
les idees socialistes i a la producció autòctona dins d aquesta tradició Des
del punt de vista de Moms, el 'WEAL com era denominat familiarment,



50

constituí una plataforma fonamental per la formació f difusió de! seu
pensament fins al punt que nomts tit es pot considerar un autor original en
la contributiu al pensament socialista19C En Its pàgines de COMMONWEAL
apareixeren la majoria d'escrits importants d'aquesta epoca, de? de poemes,
conferències i articles de fons, fins a les seves dues novelles poi it laues,
nieDretm ofJofmBili i News of Monetary publicades per entregues Orant

e! 18891 el 1090 Morris tenia també en el WEAL una secete fixa, en la que
mitjançant unes notes curtes» exposava les seves idees sobre els fets
concrets amb que s'enfrontava la Lliça, analitzava qüestions d'actualitat, i
explicava la línia política del parili Aquestes notes composen una font
documental molt important per conèixer el seu pensament polític ¡a seva
concepció del partit i de la lluita política Emergeix en elles la figura del
dirigent polític

Diversos esdeveniments socials i polítics articulen la vida del
homs socialista Alguns succeiren per la pròpia dinamica del partit,
d altres son fets històriques que Morris va viure des de la posició de
militant Totes elles es ref lexaren en les seves Idees modificant-ne en
alguns casos aspectes importants del seu pensament El fet que, en tant que
militant i dirigent nolitic, Morris participes molt freqüentment en actes i
reunions publiques com orador, l'obliga a preparar molts escrits de caràcter
teòric 1 a concretar molt més acuradament el seu pensament sobre l'art i la
societat Cal tenir en compte que aquesta es l època on el seu pensament
queda definitivament format Per aquesta raó, el fet mes destacat d aquesta
etapa de la vida de Morris es el considerable increment o> l'activitat o*
conferenciant degut a la Intensitat de les campanes a Londres per una
banda, i a la necessitat de fer proselitisme i guanyar adeptes per tot e)
país, especialment en els districtes industndls Malgrat que aquesta
intensitat Hagués decaigut respecte d anys anteriors, serveixi a modus
d'exemple la relació d'actes en què navi;/ de participar una setmana del
febrer <fef. 1889

"i go tomorrow, Saturday, by night tram to Glasgow, and lecture for
the branch on Sunday evening On ti* Monday l lecture to certain art
students on Gothic Architecture, whicn I dare say will be rather a
new subject to them, and will a good deai surprise them On the
Tuesday l give an adoress at the Serpol of Art and Crafts On
Wednesday I go to Edinburgh aM lecture for the branch there on
Thursday l go to Macclesf ft Id and lecture (Arts and Crafts) to trie
School of Art there Friday i come home, wnr- pretty well enough of
if'91
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Durant tota aquesta época, Morris vi viatjar sovint per tot e! país,
dt vegades Der "iot i us professionals, d'altres, la majoria, invitat com a
conferenciant pels militants locáis del partit, molt sovint dos o tres
perenes que intentaven formar una nova branca En la majoria de casos,
Morris era la primera persona que parlava de socialisme dirigint-se a un
ampit públic 20° La finalitat principal d aquests viatges era l'organització
de les ceiules de la Lliga a les províncies t donar suport ais militants que
estaven intentant muntar-les Gran part de r agitació, perd, tingué lloc a
ciutat A Londres, Morris aviat e? convertiria en un dels protagonistes
habituals dels carrers, a mes de dictar conferencies en sales per tots els
barris, sel podia trobar en oarcs i places participant en mítings a l aire
lliure, o venent les publicacions del partit al carrer a totes les hores del
dia. Parafresajant les 3eves paraules al TheEarthly Piradis* un articulista
contemporani resumia la seva imatge de Morris com "a singer of hope in the
streets of London 20J Ell mateix reculli aquesta experiència escrivint un
diari, The Social ist Diary, en el que durant tres mesos del 1887, va anar
prenent nota dels diversos llocs on conferenciava, de les seves impressions
de l auditori i ? efecte que, des del seu punt de vista, produïen les seves
paraules

Els fets polítics en els que Morns va participar com a protagonista
son generalment campanyes d'agitació i mobilitzacions populars, les quals,
a més de lluitar per una determinada reivindicació, eren aprofitades per fer
proselitisme i divulgar els principis del socialisme El primer acte polític
de Moms tou assistir a la manifestació convocada per celebrar ei primer
aniversari de la mort de Marx m Quan encara era militant de la SDF, la
campanya més important fou Ja realitzada en defensa de 1« llibertat
d expressió per derogar la prohibició de parlar en els espais publics -"the
opin air speech"- intervenir en aquest tipus d'actes i utilitzar les
plataformes oratòries populars com Marble Arch fou una de les primeres
decisions polítiques de la SDF El perill que aquests llocs es convertissin
en instruments de propaganda política insurgent aconsella el Govern dt
prohibir-los i de reprimir-los Això provoca una sèrie de manifestacions i
aldarulls pels carrers de Londres en un dels quals Morris va ser detingut per
primera vegada st bé fou deixat dessequida en llibertat quan la {Mitela va
saber la seva identitat ™ L anècdota dona peu a no pocs comentaris i a uní
famosa caricatura de l'escena en els diaris A partir d'aleshores, Morris fou
durament criticat per la premsa benpensant que H retreia la seva doble
condició d empresari capitalista i de socialista, acusant-lo de deshoneste-
dat Malgrat que Morris no se senti amb lobligació de contestar tais
acusacions, aquestes l'afectaren i durant un temps va estar plantejant-se
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si abandonar li seva doble condició, o quina havia de ser la seva actitud com
empresari Al final resolgué modificar I estructura empresarial de la firma
ampliant ti nombre de socts i donant participació en tls beneficis a mes
empleats2e4

Les activitats polítiques de Morris desenvolupades a la Socialist
League son, per ordre cronològic la campanya per les vuit nores laborals a
principis del 1884, les manifestacions cels desocupats en contra de l'atur i
pel dret al trebill durant el 1885, els actes de protesta per la condemna a
mort dels anarquistes de Chicago que provocaren dos dels successos mes
significatius en la historia del moviment obrer angles, "The Bloody Sunday',
l la gran manifestació frustrada de Trafalgar Square el novembre del !887,
la vinculació de la Lliga amb la primera gran vaga de miners de la zona de
Northumberland en la qual el partit va prendre per primera vegada contacte
?mb un moviment obrer veritablement organitzat, el 1889, Morris fou el
representant angles al Confés de Paris de la H internacional Socialista, el
matem any, Moms i Crane participaren en un congres tfart celebrat a
Edtmburgr* -la clara intencionalitat política dels seus parlaments provoca
prou escàndol er» l'auditori i ambdós artistes foren acusats per la premsa de
voler dinamitar el congres- En aquest matem any s inicia una crisi interna
en la Socialist League que desembocaría en una escisió tant important que
suposaria la f i de la Lliga com a partit socialista i de la militància politica
de Morris 205

ta manera com cada un d aquests esdeveniments inf luiría en Morr is
es lògicament diferent, pero indubtablement cada un de'ls li va servir per
matisar i reelaborar les se*es idees polítiques i el seu pensament Aixi, per
exemple, la campanya per les vuit hores i les manifestacions en contra de
I atur li feren replantejar-se el significat politic 11 eficacia de íes mobi-
litzacions populars en uns termes molt diferents als que havien inspirat la
seva reflexió a 1 època de la Qüestió Oriental EI fet que la majoria d'aques-
tes manifestacions acabessin en aldarulls i actes de vandalisme U va fer
analitzar l'oportunitat que per a un partit polític obrer i socialista podia
tenir el trobar-se immiscuit en aquests fets tal i com estava fent la S O F
de Hyndman i quina credibilitat política podia reportar aquesta vinculació
Morris tractà abastament el problema en les pagines de COMMONWEAL
intentant demostrar perquè eren contraproduents els actes vandàlics en les
mobilitzacions obreres El problema prengué tot un altre to quan a la tardor
del 188? succeiren els fets del Bloody Sunday 1 la repressió policial en la
gran manifestació del diumenge següent convocada a Trafalgar Square La
rapidesa amb que la policia aconsegui la dissolució de les nombroses
masses que es dirigien a la plaça abans de que cap de les columnes organit-
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zades podis arriDar-hi va suposar un dels fracassos més importants out
conegué la lluita obrera en aquel la època Els fits tingueren interpretacions
t valoracions molt diferent segons tls protagonistes dels esdeveniments
homs s'ho va prendre, bàsicament, com una HicO (íestratègia militar en el
control (Tuna ciutat Tal I com va relatar els fets a Its pàgines del 'WEAL, el
cap dt la policia navi a demostrat com es poden neutralitzar amb molts pocs
només i poc armats perd Den organitzats una Quantitat ingent de persones
desorganitzades i sorpreses Els fets del Bloody Sunday, en canvi, It feren
descobrir la crueltat de la repressió Quan és indiscriminada 1 la violència
amD que es pot arribar a tractar uns possibles insurgents per molt pacifi-
ques que siguin les seves demostracions i les seves intencions Aixd li feu
comprendre per una part que la la revolució seria àrdua 1 difícil, que molt
probablement seria violenta i equiparable a una guerra civil256 La descrip-
ció més acurada de la visió morrisstana d aquests fets es treoa al fre* son
Mowfiere en el passatge en que Homs explica el procés de la revolució En
qualsevol cas, ambdós successos confirmaren Morris en una sospita que
l'assetajava des de començaments d any que la revolució no seria immedia-
ta sinó que s allunyava en un futur cada vegada més imprecís 207

La crisi política oberta a la Lliga s inicià vers el 1887 quan una de
les branques de Londres torna a plantejar la questio de la política parlamen.
tana i proposà un debat per a decidir la posició del partit al respecte
Aquesta vegada, però, entre els pariamentaristes s'hi trobaven algunes de
les persones que s ni havien oposat a l època de la S D F Entre aquests ni
figuren Eleanor Marx, Edward Aveling i el propi Engels m Morris es
mantingué ferm en la postura ant ipar lamentar t sta, cosa que 11 na valgut
sovint i acusació de "purista"2ef La qüestió, tal i com es va plantejar
aquesta vegada consistia en aprovar una moció en els estatus de manera que
la Lliga contemplés dins la seva politica la possibilitat d'incorporar-se a
l activitat parlamentaria t concorrer a unes eleccions st caifa En aquell
moment, el problema no era en absolut immediat ni la Lliga es trobava en
les condicions objectives com per abordar una contessa electoral per això
aviat esdevingué una qüestió de principis 2I° L argunentacio de Morris era,
bàsicament, la mateixa que en l'ocasió anterior però ara va haver de definir
molt mes clarament la seva postura Consistia bàsicament en rebutjar la
política parlamentaria atenent-se només a la situació de debilitat quant a
forces i a capacitat d'implantació en que encara es trobava la Lliga sense
que això signifiqués negar la via parlamentaria en termes absoluts, pensava
que aquesta era una decisió que podia esperar t, per tant, que calia esperar
abans de prendre-la En el fons, però, Morris tambe temía que la complexitat
de la política parlamentaria fes oblidar als socialistes quina era la seva
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missió autèntica i distreure'ls d e!la, ocupats com estarien amb una politi*
ca dt negociació i de passadís 21V11 partit havia de dedicar-se encara a la
í unció prioritària fiel proselitisme, a divulgar els principis del socialisme i
a educar Its masses obreres per a que prenguessin consciència de classe en
summa, continuar amo les tasques d'educació, d'agitació i d'organització,
que constaven en la capçalera de la Lliga dibuixada per waiter Crane212

Des del punt de vista de Moms, la polèmica té interès fonamental-
ment pel que fa a la seva visió de la lluita política t la seva concepció d un
partit socialista Des del punt de vista teòric adquireix un interès
addicional pel fet que d altres formacions ideològiques t polítiques, des de
dins de ia Lliga o des de (exterior, prengueren part en ella Per una part, els
militants marxistes principals seguiren eis Aveltng i Engels assumint la
posició parlamentarista En termes politics, aquesta era un postura similar
a la que, ja per aquella època, començava a o>fensar la Fabian Society, però
calia encara establir les diferències que separaven ambdós plantejaments
Fou precisament noms qui d'una manera mes directa s'enfrontà a la Fabian
Society definint els principis del socialisme marxista i, aviat, la qüestió
parlamentaria esdevingué el cavall de batalla respecte dels Fabians El
debat s amplia i arran de la publicació de Signs of Chaw? (1868), una
selecció de set conferencies socialistes de les me* famoses de Morns, la
Fabian Society public! una critica del llibre en que posava de relleu el
"purisme* de Morris ridiculitzant-lo com un romantic amateur a qui mac ca
visió política perqué no na compres on estaven els problemes veritablement
seriosos Morris no tardi en contestar fent una cntica d'un dels llibres de
Sydney Webb en la que posava de manifest les debilitats teòriques quant a
visió del socialisme i comprensió de ia ntstória que, des del punt de vista
marxista, contenia el text de Webb 213 De tota manera, malgrat les profun-
des diferencies ideològiques que separaven Morris de la Fabian Society, la
polèmica no comporta un distanciament en l'amistat que sentía per alguns
dels membres més significats, com 6 B Snaw -no es pot oblidar que la seva
f illa May era tambe memore de la Fabian Society- Morris continua sent un
orador convidat sovint a conferenciar a ia seu de la Fabian Society i alguns
Fabians continuaren participant en actes organitzats per la Socialist
League, principalment a les famoses sessions organitzades per Morris en ei
soterrani de casa seva2M De la mateixa manera, alguns dels escrits mes
polèmics de Morris des de ia perspectiva dels Fabians foren publicats per la
Societat, Aquest es el cas d'una de les conferències de Morris molt conegu-
des que porta per títol Communism publicada en un dels Fabtan Tracts™.

Ara bé, allà on la polèmica sobre el parlamentarisme de la Lliga fou
realment important fou en relació als anarquistes Feia temps que a la Lliga
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s'hi sentía una forta influència anarquista car molts membres ho eren
En el moment que sorgí la qüestió parlamentària, tls anarquistes es
trobaren discutint un principi fonamental del seu idear» t, lògicament ,
radicalitzaren its seves posicions en ia postura antiparlamentaria on es
trobava Morris La crisi es perllonga almenys durant dos anys. Atès el
creixement experimentat per la component anarquista de la Lliga foren els
parlamentarles qui fracassaren en fer acceptar la seva posició i, el 1867,
dimitiren del Comitè Central t s'organitzaren en una una petita fracció
resistent composada per la branca de Bloomsbury t per la dtdimburqh,
dirigits per Manon A partir d'aleshores, sïnicià el procés de desintegració
de la S L a mesura que les diverses branques de tot Anglaterra anaren
definint les seves posicions ideològiques Algunes caieren sota el control
absolut dels anarquistes, d'altres sortiren de la Llip per ingressar en bloc
a la 5 D F , i d altres adoptaren la postura parlamentarista independitzant -
se de ia Lliga Serien aquestes darreres les que es trobarien vinculades al
procés de formació de n L P i posteriorment del Partit Laborista 2I7 A
Londres, c i procés es precipiti des del moment que s'esclndl la branca de
Bloomsbury Durant tot el 1888, la fraccid anarquista s organitzà més i anà
adquirint força fins que es feu amb el control total de i aparell del Partit
Morris fou apartat de l'editoria de COMMONWEAL i la publicació passa a ser
un diari anarquista

Durant tota la lluita, Morris es trobà entre dos focs per una part no
compartia les idees fonamentals d uns anarquistes que cada vegada se h
escapaven més de les mans, pero, per l'altra, dissentia profundament de la
posició reformista implícita en el parlamentarisme que li semblava una
mena de renúncia als principis socialistes veritables Malgrat que, quant a
les seves idees, Morris es va mantenir sempre ferm en una posició ni anar-
quista m reformista, amo el col loca en una situació adversa per ambdues
línies f fou aquesta seva ambigüitat la que més contribuí a la desintegració
de la Lliga 2I8 La polèmica en contra dels reformistes i dels Fabians
1 aproxima a la posició dels anarquistes però aquests tampoc no pogueren
veure en ell un aliat Des que la Lliga havia optat pel no-parlamentansme,
Morris no havia prat de marcar diferències entre el seu pensament 1 els
anarquistes a traves de conferències 1 articles al WEAL, per la qual cosa
aquests intentaren cada vegada més apartar- lo dels llocs de responsabilitat
del par'i t D'aquesta manera, fou també Morris qui, a Anglaterra, conduí la
polèmica entre socialisme t anarquisme 219 A finals de) 1890, Morris
abandonava la Lliga perduda ja tota esperança sobre el seu futur com a
partit dels socialistes Tot just acabava de publicar les darreres entregues
del News of Nowfíere El seu comiat del partit i de la nvMtancia tingué lloc



amb un important article publicat al 'WEAL t) 15 dt novembre del iö9i.
Where Are mNow? en tl qual Morris f eia balanç dt la situació i dt is

diversos er Jevtniments en què havien participat til i la lliça al llarg
d aquests set anys Poc temps lesores, tl grupuscol anarquista en que
s'havia convertit la Lliga desparecería del mapa polític després qut alguns
dels seus memores més significats realitzessin actes terroristes, fossin
detinguts i durament reprimits 22° Es cloia així una dt Its experiències
més importants, ptro també mtnys tf icacts dts dtl punt dt vista polític, dt
la historia dtl movlmtnt cbrtr anglès

Ptl qut fa a l'tvoiucio dt Morris & Ço durant aoutst ptrlodt, Morris
va segui r-ne encara al front si be va anar delegant gradualment moltes dt
les stvts atribucions tn tfaltrts persones John H Dtarlt, un antic tmpltat
de la firma, assumí Its funcions dt dirtctor tècnic i dt principal dlsstnya-
dor, May Morris aviat ts faria carrtc dt la stccio te brodats, aportant-hi la
majoria dtls nous disstnys 22' O altra banda, Morris tambt va rtoulr
considtrabltmtnt its stvts activitats com a disstnyador, i, curiosamtnt,
ts rtstrvl ptr a si tl dlsstny tftstampats El 1883 Morris & Co tra ja una
fàbrica d art ic its ptr a la decoració instai lada iMtf ton Aobty En tls stus
talitf s ts conftccionaven tot tipus dt ttixits, dts dtls més industrials als
mts arttsanais, ts produïen tstampats dt cotó i indianes, ts tenyien els
mattrials dt base, ts teixien catifts a mà i a màquina, ts ftien tapissos, i
ts stguia amb la producció dt vitrall ptr a us domèstic i amb la fabricado
dt cadires Ptr aqutlla tpoca, l'tsti! Morris tstava totalmtnt consolidat tn
tls stus trtts mes característics i ptrftctamtnt acctptat ptl public No
obstant, ptr aqutsta mateixa època va començar tl stu dtclivi Sorgirtn
d altres propòsits artísticas crtadts ptr disstnyadors més avantguardis-
tes stguint Its dirtctnus marcadts ptr William Godwin i ptr WhistItr a
través dtl movimtnt estttidsta, paral Itlamtnt, havitn aparagut
tííssenyadors més Jovts, alguns d'ells vinculats a nous corrents tsti list ics
com lincipitnt modtrnismt Molts d'tus crearen associacions proftssionais
ptr difondrt Its stvts crtacions, i molts delís, tl 1882, miciartn Its
gtstions ptr crtar una única associació dt disstnyadors, la Arts & Crafts
Exhibition Society, qut, tl 1888, organitzaria la primera mostra dtls stus
productts Així, a mitjans dtls anys 80, l'estil Morris començava a str
suptrat ptls nous corrents i no tardaria tn arribar tl moment tn qut ts
lloaria l'obra dt Morris com a productt històric i tl stu crtador elevat a la
categoria d'anttctdtnt de tothom 222, D'aquesta manera, Morris ts trobava
artísticament superat en vida pels esdeveniments i pels seus propis
contemporanis Aquesta quest ió l'havta preocupat com artista * com a
professional a finals dtls anys 70, i'tpoca en qut s tstava posant de moda



5?

l'estil God*in - és més, aquesta és una qüestió out tracti abastament en
Its primeres conferències-, però per contra, a mit jar» dels anys io ja
navta decidit ser fidel a si mateix t continuar amb el seu propi estil Morris
8. Ço, si Be sempre va ocupar un Hoc privilegiat en les activitats de les Arts
& Crafts, va anar quedant-se relegada a un franja molt concreta de Dut lie,
aquella mes reàc»a a acceptar les innovacions avantguardistes i que mes va
tardar a seguir la moda del moment

Pel que f a concretament a la persona de Morris, un cert desinterès
per les Qüestions de disseny s'observa en aquest període, ocupat com estava
pels problemes polítics del socialisme La firma funcionava per st sota hi
navia incorporat tots els oficis que latreien com a creador i la tasca
organizativa estava pràcticament resolta Burne Jones continuava dissen-
yant per les seccions de vitralls, d'una manera cada vegada més mecànica, i
per a la secció de tapissos, webb estava dedicat quasi exciussivament a
i arquitectura, i florns es concentra en el disseny d estampats, única
activitat de disseny que mantingué fms quasi be al f mai de la seva vida La
distancia de Merton Abbey respecte de Londres feia que Morris només pugés
a la firma una vegada per setmana HI restava dos dies seguits i aleshores
dissenyava els seus estampats, comprovava els productes i supervisava els
tallers, però rarament participava directament en les activitats de
confecció Només en els treballs d'interiorisme Morris continuà assumint la
direcció artística del projecte fins pràcticament el 1890, època en que
encara reduí mes la seva dedicació a )a firma fins al punt de vendre-la a
d altres socis En aquest sentit, la dècada dels 80 integra tant el període de
més activitat de Morris al front de la firma (1880-1885) com I inici del seu
gradua i retir 11886-1890)

Pel que fa a les seves activitats d'escriptor, el període socialista
de Moms fou ambivalent Per una banda, es consolidà la fase de retraiment
poètic iniciada després de la publicació de Sicuro the Votsung (1876) pero
per laitra aumentaren considerablement el nombre dels seus escrits
teories Ates que gran part de la seva militanza politica consist«
fonamentalment en dictar conferencies arreu d'Anglaterra, dedica la major
part dels seus esforços a preparar aquests textos. Mar tenint la mateixa
estructura assaglstica de les conferencies anteriors, Morris intentà fer
encara més comprensible el seu missatge, atent per trobar el to adequat per
als auditoris als que s adreçava, compostos en la major part de treballadors
i militants socialistes Conjuntament amb tots els escrits periodístics
elaborats per a publicacions com COMMONWEAL, JUSTICE i d al tres organs de
partits desquerrá, aquests escrits composen l'obra teòrica i filosòfica dt
Morris, aquella en la que es dedica no només a explicar els principis del
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socialismi sinó a exposar la seva peculiar i personal aproximado al pensa-
ment socialista. Continuava explicant Its mateixes idees soirt i art i la
vida dels homes, la societat, l la relació entre passat I futur, que havia anat
tMposant tn Its pr tmtrts conftrtnctts mttrprttant-lts, ara, dts dtl marc
ttòrtc out li aporti l'obra de Marx 2»

No obstant, encara out siguin les conferències tls escrits més
destacats d aquesta època, Morris publicà d altres obrts de caràcter més
Httrari Durant els primtrs anys dt militància, Morm va tscriure alguns
poemes tn motiu de Its activitats socialIstts molts dels quals foren
musicats i utilitzats sovint com a cançons dt lluita Ctents for Socialism
Tota la seva formació poética i literària soDre la tradició dt l epica i dels
romanços antics eixia ara ptr cantar tl movimtnt obrtr, l'única dimensió
èpica dt la societat dt la stva època 22« Alguns dtls potmts havitn
aparegut ja en revistes i publicacions, principalment tn tls òrgans dets
partits socialistes i. com a tais, tinguertn una gran difusió tntrt tls
trtbas'atíors Aquest experiment literari es continua tn un llarg poema
titolai The Piïgrims of Hope aparegut l'abril del 1885 a COMMONWEAL El
poema explica l exodt duns treballadors obrers amb tí transfons de la
Comuna de Paris, l esdeveniment de la historia recent que, tn els darrers
temps més atreia ratenció de Morris Era la primera vegada que abordava
una temàtica contemporània, i, degut al marcat estil poètic de Morris,
i ?xptnment no fou massa reeixit» almenys Morris no ts va sentir mai molt
orgullos dtü Mantenia el plantejament èpic però I» fou molt difícil trobar
i expressió creïble dt« del punt de vista contemporani car no podia utilitzar
el recurs de1 somni ni de I univtrs del "romance" tan característic dtl stu
estil 225 Poc temps després, Morris tmprtnia la traducció de i Otfissea dt
la que en publica un primer volum 1 abril dtl 188? Aqutsta labor ocupava tl
poc temps lliure que l'activisme polític i Its tasquts proftssionals li
dtixavtn Mai no considerà aquesta obra amb la seriositat pròpia dtl literat
o del traductor acadèmic, constituïa més aviat una forma d tsbarjo
desenvolupada individualment tn tls moments dt descans i dt r*traimtnt
personal 22* rj? tota mantra, a través faqutsta traducció, Morris rtcuptra
d'alguna mantra tl plaer ptr l'escriptura i vtrs tl final dtl període, 1 any
1883, apareixeria la primera duna sèrie dt novel its I lar goes o dt rondalles
qut Morri* tscnuna fins al final dt la stva vida Aqutsta, TheMMse vftñe
Woifgings tambt es significativa ptrqut marca i mici tfuna nova avtntura
artistica dt Morris qu* culminaria amb la fundació dt la Keimscott Press a
principis dtl 1890 Atès qut, tant aquesta sene dt novel Its com la rtlacló
fstnctamtnt biografica tKisttnt tntrt tilts 1 1 tMptnmtnt tipografie
conformtn un bloc particular i contrtnt tn tl conjunt dt robra de Morris, i



que es per llooç* f fr» al f »nal 0t li uva vida. aquestes es tractaran mes tn
(Jet ai i en considerar les experiències dt Morris en la meada dels 90

Pel out fa als aspectes person »5s, aquesta etapa de la vida dt homs
„ "tstnta aifunts particularitats rtsptctt a Its anttriors lis asütctts mts
significatius excedeixen, però, Vamblt domèstic rtstrtt En aquest darrer.
s navia assolit una nova f orma d estabilitat familiar QuanMömäva
ingrtssar a la O f tenia ja quasi c inquanta anys Its f llits hjvien crescut i
no tartìantn a incotwar-st, tllts també, a Its activitats polítiques si bé
com a militants d? bast Jenny, que continuava malalta atre crisis intermi-
tents resta, una mica al marge però no així May, dui no només ingressa a la
Socialist League lidtrada pel seu part sino que també va ser una de les
fundadorts de la Fabian Soatty A finals dt la oteada, May ts casava amb un
multant socialista

la postelo de Jant Morris tn aqutsta època és una mica més comple-
xa Per uní banda, Jané inicia ptr aqutsta època una nova relació intima
tHtramatnmoniai, cosa que la mantingué apartada del stu marit 11ts seves
activitats polítiques De tota manera, e) out no hi tingués una vinculació
directa no implica necessàriament que les rt&ut jés i molt mtnys que fos
totalment reacia a elles Encara que aqutsta nagi tstat la imatgt mts
'̂tuai de l esposa de Morris dins la tradició socialista, no hi na cap cons-

tància clara dtl seu refús més enllà del ttstimoni dlrtctt dt Its ptrsonts
que convisqueren amo la família durant el ptríodt, i, tn c&njunt, poques son
les ptrsonts que dontn aqutsta imatgt ̂  Janty continuava sent la persona
estranya i misteriosa que Htnry James va dtscnurt tn la stva pnmtra
visita a Outen Squart és per tant prou plausible qut, dtgut al stu caràcter,
Janty Morris no ts comportés d una mantra molt af ablt amb tis convidats i
visitants socialistts dt Morris Stgons assenyala Ktlvin tn la darrtra
tdició de la corrtspondèncr oe Morrism, Its cartts dmgidts ptr Morris a
Janty tn aqutsta època no demostren cap tipus dt retraiment ptr expiï car-
iï its stvts txptnèncits polltiquts com a socialista S1 tl nombrt dt cartts
disminutix tn tls anys dt militància mts intensa, això pot ser dtgut tn gran
part ai nou af tr amorós dt Janty i l'actitud dt distanciament qut adoptava
Morris tn aqutsts casos En qualsevol cas, tn la correspondència dt Janty
amb e1 <^u nou amant, Wilfrid Scawen Blunt, així com tn its memòries
d acutst úarrtr. ni na indicis prou reveladors dt Its simpaties dt Jant ptr
la caosa política >ie William Morris

De tot« manera, alii on Morris va trobar una incomprensió més
maniftsta fou tntrt tls stus amics més proptrs Burnt Jonts ts va stntir
stmprt disgustat ptl socialismt dt Morris i considtrl stmprt I tiptritncia
com un rotund fracàs, una malvtrsació dt Its possibilitats artístiques de
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Morris en un moviment que m va saber aprofitar-lo 239 Ambdós amics es
distanciaren en aquesta èooca però no suficientment com per perdre
i amistat Aquesta resorgina en una nova col·laboració r t is tica a revoca dt
la Kf imscott Press Dt tota mantra, Noms renuncià a tractar segons gums
temes amb Burne Jones II fit més curtes fou out, en el cas de Morris,
aqutst distanciament ideològic no es traslluís en una reconsiderado dt ia
pintura oei seu amic i no il fés sentir its diferencies que. a nivell cultural i
artístic, txistitn tntrt til 1 ti gut Amt Jonts i ti stu tstil rtBrtstntavtn

La rtlacló amb Georgiana Burnt Jones es torna mis complexe del out
ja tra No ni ha cap constancia respecte de I actitud presa per Georgiana
irmi al socialisme de Horns si bt, ptr Its cartts out Morns h va dirigir en
aquesta epoca, és fácil veure ti crític més intsidios dt its postures vitals i
polltlquts dt Morr .j en la figura tfaqutsta amiga Almtnvs, Morris stntl
sempre la ntctssitat d txplicar llargament les stvts idtts, de considerar la
situació i de justif icar-st a si matem i les stvts opción? A la vtgada, és
en aquestes mateixes cartts on millor qutdtn ref lexats tls moments de
desànim 1 dt dubtes out asset)tn Morris áurant la lluita, ts també aquí un
dt is pocs Hocs on Morris deixa transliuir alguna stnsació de fracàs m

Si respectt dels Burnt Jones, la militància socialista dt Morris
comporta inevitablement un canvi en Its relacions, no va succtir tl mattix
amb d'aitrts amics històrics dt Morris Wtbb no dubtà tn stguir Morris al
socialisme i adhenr-st a la majoria dt les seves campanyts i militar junt
amo ell si be mai va prendre una part tan activa com Morris El mateix
succeí amb Charles Faulkntr fins que tl 1887 una paralisi el deixi invàlid
Ara bé, l experiència socialista rtportà a Morris molts nous amics tntrt
militants i dirigents dt Its divtrsts organitzacions tn Its qut col laborà
D entre aquests, destaquen els memores del partit amb tls qui mantingué
una relació canviant stgons tls tsdtvtnimtnts Eltanor Marx i tl stu
company Edward AvtHng, Btlfort Bax i Andreas Scheu figuren tntrt Its
persones amb qui Morris tingué contactes polítics més durables si bé no tn
mancaren Its desavinences a nivell polític A través d Eleanor Marx, Morns
entra tn contacte amb Engels Existeixen diversos testimonis sobre la
relació dels dos homes, tn la majoria provinents dtngtls qui sempre va
tenir una actitud ambigua tn relació a Morris molt admirada i afectuosa per
una banda, però, a la vegada, totalment desconfiada respecte dt Its stvts
capacitats com a lidtr polític Ol'. El 1S86, Morris va conéixtr Kropoticm,
persona per la que senti certa atracció 1 una gran estima a nivell personal
ptró qut no ti va influir m rts d essencial, malgrat tls temors dtngtls,
quant al stu pensament o a la visió dt la política No obstant, its amistats
mts ftrmts dt Moms dins Its flits dtl socialismi sorgirtn tn tls ctrclts
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d'Intel lectuals George Bernard Shaw, amb qui divergiren sempre en tot allò
referent a la concepció del socialisme, esdevingué una de les persones més
properes a Morris O altra (landa, Shaw no tardà en iniciar una complexa
relació ame Hay Moms comparatile a la que molts anys abans s havia
instaurat entre Jané Morris f Re ssetti D'altres amics significatius foren
Walter Crane i d'altres membres de les Arts & Crafts vinculats al moviment
socialista De tots, perd, Túnica persona que havia d'influir Morris fou
Emery Walker, un trillador del ram de les arts gràfiques i militant de la
S L en la mateixa branca de Morris, la de Hammersmith, el barri on vivien
ambdós A traves de Walker, Morris va conèixer un nou ofici susceptible
d esdevenir artístic en ia seva perspectiva, la imprempta, i fou amb ell que
inicia els seus primers treballs en aquest camp, redicio de The House of
The Wolfings. t amb gut, posteriorment, va muntar la Kelmscott Press

1.10 1890 1896. e Is darrers anys

PractiCà-nent des de principis de! 1890» Horns sabia que la Higa
estava arribant al seu f: i, amo ella, la seva eiptritncia de militant
socialista m Tanmateix, va continuar assistint a les reunions de la Lliga
fins que finalitzà la publicació del Mf&s üfNvwhere a COMMONWEAL Fir.s
ai mes d Agost els anarquistes no aconseguiren d arraconar def mitivament
Morris, substituint tots els membres del Comitè Central per adeptes seus, i
separant-lo a ell del càrrec d editor del WEAL Pel novembre Morris
publicava el seu comiat definitiu i deixava la Liiga amb tota la branca de
Hammersmith Abandonava, atu, la militància activa però no el socialisme i
molt menys la stva vinculació al moviment obrer En la carta en qut
comunicava a Bruce Glasier la decisió de deixar la Lliga afirmava 'l am not
going to ret ir e'213

La branca de Hammersmith continuava enera cohesionada a' voltant
de la figura de Morns i el 21 de Novembre del 1891, en el momen'. de noti-
ficar a la Lliga la decisió de sortir-ne en bloc, tots els seus membres van
decidir reconstituí r-se com organització independent Es fundava així la
Hammersmith Socialist Society, darrera organització de la que Morris en
f ou un membre actiu Més que un nucli politic, laHSS era una mena de club
de debat que es limita a continuar les trobades dels diumenges al vespre a
la sala del soterrani de la casa de Morris i a publicar algun document En el
manifest escrit en motiu de la formació, Morris es declarava fidel a les
seves idees sobre la lluita política i definia els objectius fíe I associació
com ia propagació de les idees socialistes 234 Des d'aleshores, Morris, en
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qualitat de socialista independent, es convertí en el sNbol visible més
tm mant de la lluita obrera » del moviment socializa d'Anglaterra per a
totes les organitzacions, independentment de la idrologia politica üe cada
una d'e»les255

En miclar-se la (»cada dels 90, tol el mov imeni obrer hyia eMptrt-
mentar un fort impuls Començaven a sentir-se el > primers símptomes de
superació de la crisi econòmica que s'havia periiof gat durant tots els anys
70180 S'estava consolidant una nova forma de smiicatisme molt mes de
classe qye el tradicional, vinculat sobretot a l'obrer industrial, i eren
aquests nous sindicats els que portaven la veu cantant ?n la majoria de
conflictes socials Les mobilitzacions obreres promogudes pels Sindicas a
finab de la dècada anterior mostraren a Morris el grau d'organització que
les Trade Unions havien assolit Quan s'esdevmgue la gran vaga dels
est'oadors del port e) 1889, horns va veure i altra cara de la lluita obrera i
reconegué la importància política i social d un moviment d aquestes
carartenstiques, comprenent que començava una nova etapa en e» moviment
obrerm Va haver de reconsiderar la seva visió de la militància » de les
funcions dun partit si aquest volia temr una vinculació directa amb els
treoalladors i servr-ios denpressio política D altra banda, tant la SDF
com la S L s'havien perdut en guerres internes i en operacions oportunistes
dt prestigi fins quedar totalment marginades de la lima empresa pel
moviment obrer La se*a incapacitat per comprendre la realitat immediata t
per incorporar-se a les lluites sindicals les navia convertit en uns
grupusfu's minoritaris i aïllats que ni tan sols havien pogut capitalitzar i
d'Mgir el debat sobre el socialisme25? Quan els sindicats sentiren !a
necessitat de diposar dun organ polític coherent amb les seves posicions
que podes donar expressió política a les seves reivindicacions laborals, no
es dirigiren m a la Lliga, que aleshores tenia ja un to clarament terrorista
en la visió de la política, ni a una S O F cada vegada mes sectària t a la
oefensiva darrera la personalitat de Hyndman Tendiren mes aviat a segur
alguns dels dictats de la Fabian Society i es dedicaren a construir un nou
partit fort que fos capaç de participar en el sistema parlamentan rtorris
comença a Drenare consciència de tot això arran cíe la vaga dels estibadors
de Londres eri el moment que la L liga iniciava definitivament la carrera
vers la seva desaparició politica

"Socialism is spreading, l suppose on the only Unes on which it
could spread, and the League is moribund simply because we are
outside those Unes, as I for one m«»et always te"23e
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En qualsevol cas, després d'abandonar la Lliga. Morris es troba en la
posició de i independent polític que, d'alguna manera, representa els valors
més heroics de la lluita obrera La labor política que homs desenvoluparà
en aquests darrers anys de la seva vida acusarà molt aquest nou status
serà invitat als esdeveniments importants de totes les formacions politi-
ques, en les quals se li reservarà sempre un lloc deferent, t tots els diaris i
revistes a esquerres li demanaran, molt especialment, col laboracio Aviat
es reconciliarà amb Hyndman i, Junt amb ell i George Bernard Shaw, el 1893
intentaran unificar les diverses organitzacions que representen en un únic
partit socialista El resultat de les converses i negociacions entre els tres
dirigents sera un manifest conjunt, Mini fest of English Socialists ( \ 393),
que no va tenir cap aplicació m ressonància en els medis politics me« enllà
del fet testimonialm

En qualsevol cas, una de les questions mes sorprenents del Horns
d aquesta epoca, vista la seva lluita en favor de la unificació socialista, es
la postura adoptada en relació a la formació de l'independent Labour Pa, ty
que s'havia fundat per aquella época Blatchford, des de les pagines dei
CLARION, instava horns a recuperar la posició que li correspond en ei
lideratge del nou partit en homenatge a la labor desenvolupada en la dècada
anterior noms no només refusa aquest lloc honorífic smo que tampoc no
va voler af iiiar-se al nou partit En la carta de resposta a Blatchford adduïa
com a motiu principal de la seva negativa el seu precari estat de salut des
de la greu cnsi de gota patida el 1891 La necessitat de reposar l'impediria
participar activament en la militància que tota creació d'un partit requeria
dels sei«s dirigents 1 Morris no volia convertir-se en una mera figura
simbòlica sense poder acomplir una fundo determinada ni treballar per ai
partit 24° Tanmateix, no només no va voler incorporar-se al nou partit sinó
que, segumt Hyndman i la SOF, va restar completament al marge de tot el
procés de formació del que hauria de ser el Partit Laborista anglès241

L actitud de Morris respecte a n L P és potser un dels aspectes més
confusos de la seva figura política en aquesta època Únicament Bruce
Glasier destaca les simpaties de Morris pel nou partit, pero cai tenir en
compte que Glasier, antic militant de la 51, fou un dels primers dirigents
que, amb Manon, abans es separaren de la Lliga per involucrar-se a 11L P
242 El que si és indubtable és que Morris va quedar al marge del procés

De tota manera, alguns aspectes del nou procés polític ei van influir
i, malgrat que mai no va acceptar teòricament la posició parlamentarista 1
reformista, revisà les seves posicions revolucionàries en funció, segons les
seves pròpies paraules, de l'orientació que estaven prenent els esdeveni-
ments 243 S'havia acabat el temps de les petites organitzacions i dels
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çrupúsculs que feien proselitisme dels principis del socialisme mentre que
(incipient partit dels treballadors començava a participar en conteses
electorals i en els òrgans de govern dels poders locals, seguint en part,
l'orientació política marcada per la Fabian Society pero també el sistema
de reformes Que, en els poders locals, havien practicat alguns dirigents
radicals en dècades anteriors Aquest fou un dels temes de reflexiu més
característic de les poques conferencies politiques que Morris va dictar en
aquesta època 244

L allunyament de Morris respecte del procés politic de l'I L P va ser
interpretat per molts contemporanis, i també per alguns critics posteriors,
com una deserció del seu socialisme anterior, d'altres persones, com Burne
Jones, Blunt, i d'altres figures destacades de la intelligentzia, hi veieren
una prova de l'ideai isme que havia inspirat Morris en la seva "conversió*
socialista i voìtren extraure del seu missatge un sistema moral generic,
»cropotkin i alguns destacats anarquistes donaren una interpretació mes
convenient als seus objectius i apuntaven la possiDilitat que Morris, "who
would have gone any way with the masses could not go with parties"245 En
termes generals« doncs, es feia creure que el 1890 Morns havia abandonat,
vençut, la lluita, desii lusionat dels partits i m la política Fossin quines
fossm les raons que mantingueren Morris al marge de H L P, el fet es que ia
seva salut era cada vegada més delicada f ja no podia suportar les llargues
campanyes ni participar en els moviments d agi tac ió 24S, és igualment cert
que Morris va continuar fidel a la causa del socialisme, col laborant sempre
que podia i actuant en qualitat de símbol del moviment sempre que se li
demanava També va continuar escrivint al respecte i declarant-se un
convençut socialista sempre que li n donaven ocasió247 Molts dels escrits
filosofies d aquesta època, siguin conferencies o articles, responen a
aquest otsjectiu Tanmateix, l'allunyament de la vida política activa fa
d'aquests escrits uns textos més reflexius, en els quals Morris es dedica a
explicar el seu pensament, a considerar l ideal pel qual na estat lluitant, i a
reconsiderar els seus possibles errors politics i tactics Dells sen desprèn
un cert distanciament passional però tampe es pot veure un pensament que,
sense perdre la vivacitat de les primeres conferències, apareix ja perfecta-
ment elaborat

Des del punt de vista teonc, aquesta és 1 etapa més clarament
comunista de Morris La polèmica amb els Fabians desenvolupada en anys
anteriors i la discussió amb els anarquistes, havien fet que Morris es
refermés molt més encara en el seu socialisme marxista Aixi, tal ¡ com
explicava ell mateix el 1894,

"I received from some of my Anarchists friends, from whom i
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learned, quite against their intention, that Anarchism was
impossible, much as I have learned from Mill, against his intention,
that Socialism was necessary"248

El to reflexiu de Morris 1 el contingut fonamental o» seu pensament
pot perfectament resumir-se en el títol d'un important article publicat a la
revista anarquista FREEDOM e', 1893, Why im a Communist Durant tota
aquesta epoca, Morris va anar acostant les seves posicions a les d'Engeis,
refermant-se en el seu socialisme marxista. Això és el que ell expressava
en utilitzar e) terme "comunisme" en els seus escrits ÉS més, aquest és ei
terme que oona títol a algunes de les conferencies mes famoses d'aquesta
època, la que, molt polémicament, dicta a la seu de la Fabian Society i, una
mica com a testament, en les sessions de debat de la H S S 249 Una segona
conferència amD un títol molt semblant, Communism /e Property ( 1892)
fou dictada, i publicada posteriorment, en un dels actes de H S S Front a
Sydney Webb, \ d altres Fabians destacats, Moms reivindicava amb aquests
te*tos 'a interpretació marxista de la historia incorporant-ht el període de
la manufactura t la comprensió de les societats medievals que els Fabians
havien eliminat de la ref leiio Morris reprenia així el conjunt de la seva
reflexió, donant la versió definitiva del que, en els primers temps de la
seva vida de conferenciant, havia estat la revisió del medievalisme artístic
i ideològic

Ara bé, en la predilecció dt Morris per qef mir-se políticament com
a comunista no hi mancava una certa ambigüitat terminológica En aquella
època, el terme comunista no estava tant precisat ideològicament i politica
com a i actualitat, ni necessàriament tenia la vinculació marxista actual
De fet, Morris contribuí una mica a la consolidació d aquest sentit del mot
Quan precisava la seva posició utilitzant la idea del comunista, volia dir
clarament que era un comunista revolucionari en el sentit def init per Marx i
Engels en el fünifest Comuniste (tei 1848 Paral lelament, però, la paraula
comunista mantenia encara a l'època una certa dependència amb la Comuna
de Pans i la idea de comunista era pràcticament sinònim de "communard*
implicant l'acceptació 1 defensa d'aquesta experiència política Això era
perfectament adequat per definir la posició del Morris madur al respecte La
Comuna de Paris suposava un dels esdeveniments més heroics del moviment
revolucionari i de la historia recent de la humanitat Fou un (tels esdeveni-
ments histèrics que més interessi Morris i respecte del qual stnti més la
necessitat de tenir una opinió formada La seva interpretació dels fets,
apareguda en un dels pamflets publicats per la Lliga el 1886 25°. no diver-
gia substancialment de la feta per Mar* anteriorment Moms també hi va
veure alg> ties anticipacions del que seria la societat del futurA1, però en
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ti stu cas fa Comuna de Parts venia a complementar la Imatge que Morris
s'havia fet de Its societats comunitàries, aquelles que Cartyle l Rusk in
havien establert com el fonament teòric de les societats autentiques i que
havien trobat en el mon medieval» la mateixa que Thomas Moro havia descrit
a la illa Utopia, en ft, la mateixa que Morris va descriure en termes
literaris l utopies com a fonament de i organització social dels anglesos
habitants de Nowhere "the system of neighbourly common sense" ̂

No vol dir això que, reforçant la idea de comunitat, Morris renuncies
al significat marxista del terme comun»sta Ben al contrari, la seva és una
sintesi de diverses tradicions entre les quals ocupa un lloc destacat l obra
de Marx Nowhere es una societat assolida a traves dun revolució de classe
que correspon al segon estadi de la societat futura, un cop superat l'estadi
del socialisme d'estat No es pot oblidar que, en aquesta època, va aparèixer
un llibre de Morris sobre els principis del socialisme i el pensament de
Marx, Socialism, Us Growth jw'Outcome ( \ 893), escrit en colaboracio amb
BIM, en ei qual noms exposa la seva visto del procés general de la histön?
*''ina manera totalment acord amb la interpretació marxista Ara bé, si
, î rns va aconseguir donar una imatge tan vívida d aquest llunvà segon
estadi, atxo es deu a la seva peculiar formacid teòrica i a) fet que en la
seva aproximació a la problemàtica sòcia? hi conviuen moltes tradicions
diverses de pensament En aquest sentit, l'aspecte més interessant del
comunisme det Morris més madur és, precisament, la originalitat de ia seva
síntesi i en tots aquells aspectes que el separen de la tradició ortodoxa del
marxisme Es, probablement, en aquesta dimensió on rauen els continguts
més actuals de la seva reflexió

Un altre fet destacable de les conferències dictades en aquesta
darrera fase de la seva vida es la represa de les temàtiques artístiques i
històriques que, ara, reben un tractament més monogràfic Molts son escrits
i publicacions sorgits en motiu de la formació i les activitats de l'Arts S.
Crafts Exhibition Society, agrupació amb la qual havia col laborat com a
membre i com a president des del 1808 Després del 1890, Moms hi
continuarà treballant, preparant algun article per ais catàlegs de les
exposicions Kí, D'altres textos, possiblement els mes innovadors en relació
als temes tractats en el passat, són els que tracten concretament els
problemes artístics t tècnics de 1 ofici que hauria d ocupar la major part del
seu temps a I època els llibres, les arts gr àf iques i lof ici d'impressor

Tal I com anteriorment s'ha esmentat, al final de la seva vida Moms
emprengué la que stria la seva ultima aventura artística la creació duna
imprempta, primer, i d'una editorial, després per produir el tipus dt llibre
que més li agradava A través de les Arts 4 Crafts, pero sobretot de la
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f igura d'Emery Walker» camarada i vet sty» Morris va descobrir l'antic l
iif idi art del disseny gràfic per a la imprempta walker era un impressor
que havia treballat en algunes de les tmpremptes preocupades per millorar
la qualitat en la producció editorial a gran escala En els anys 80 s'havia
establert pel seu compte i havia obert un taller de processos fotomecànics
per a les arts gràfiques Els seus interessos personals l'havien portat a
estudiar la histèria especifica de la imprempta i el disseny de tipus
Animat per Morris i per altres companys del partit com Walter Crane,
Walker fou convidat a dictar una conferencia sobre la imprempta a la seu 1è
les Arts & Crafts en els actes organitzats en motiu de la primera mostra
Per a la seva conferencia, Walker utilitza diapositives tretes en la seva
major ta de la col leccio de llibres antics del propi Morris Feia temps que a
Morris se li havia despertat rafecció bibliògraf ica, pràcticament des de
i època que u luminava manuscrits t estudiava la cai i (grafia La biblioteca
de horns, però, havia estat formada mes amb el criteri de la persona
interessada en les il lustracions i els processos xilogràf ics que no pas amp
el de ¡'entès en les arts del llibre Walker H mostri la importància del
disseny de tipur. en la creado de la pagina i composició gràfica del text
Només sortir de la conferencia, Morris decidí muntar una imprempta i fer
els seus propis experiments ̂  Ei 1088, quan havia de publicar la primera
de les seves rondalles, Tfie House of the wo/fing^ es dirigi a la Chiswick
Press amo la intere io de participar en el disseny de) llibre Aquesta edició i
la oe la seva propera novela, The Roots of the Mountains (1889),
constitueixen els dos unies experiments de Moms en ei disseny graf ic oe
llibres per al consum 2s5

Per la mateixa època, Morns feia les primeres proves en el disseny
«alfabets i a f mals de l'any 1890 fonia un alfabet roma de la seva creació,
el tipus Golden Els anys següents, Morris dissenyaria un tipus gòtic del que
se'n fonerién dos cossos, coneguts respectivament com el tipus "Troy" i el
"Chaucer" Només diposar (tel primer tipus, el gener del 1891 Morris adquirí
un local prop de casa seva, a Hammersmith, i ni va instai lar una premsa
Albion iniciant la producció de llibres La Keimscott Press queda definitiva-
ment fundada desprès de signar un contraete amb una editorial per a que
sencarregués dels problemes comercials dels seus llibres Durant tot
aquest ttmps, Morris va estar preocupat amb les qüestions tècniques de la
imprempta calie obtenir un tipus de paper que fos del seu gust i una tinta
que don4s el resultat buscat Paral lelament, Morris es posà a dissenyar els
llibres i a dibuixar tots els ornaments necessaris per a les seves edicions
Burne Jones fou i encarregat de suplir les il lustracions necessàries i el
1893 ambdós amics s embrancaven en una darrera col laboracio que havia oe
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simbolitzar el colofó d'una llarga carrera artística paral It la. Tedíelo
Keimscott Ctwcer> robra mestra de la Keimscott Press

holts son els llibres DUD lie at 5 a la Kelmscott Press a més dt lì
reedició del famos l Höre de Cnaucer A causa de la imprempta, Homs
emprengué una labor literaria nova, la de l'editor literari Era eli qui dtctdf
la lima editora! de la Kelmscott Press tant a 1 època en que només era una
tmprempta com posteriorment» quan esdeveni una editorial Per aquest
motiu» Morris prepara directament algunes transcripcions i adapatcions dt
llibres antics, escrlvint-les ell o encarregant a d'altres autors !a tasca
d edició D aquesta manera, el callleg de la Kelmscott Press, compost d una
cinquentena de llibres, es una mostra perfecte dels gustos literaris de
noms A mes dels llibres d'altres autors antics 1 moderns que reedita,
Morris pubiicl també la majoria dels seus escrits, amb l'excepció del The
&rthfy Pírèoise > de tots els seus textos teòrics Entre els llibres que ni
apart meren destaquen tots els de novi creació el conjunt de les llargues
narracions escrites entre el 1888 i el 18%, data de la seva mort /»ui, e.
primer llibre que anaregyé imprès per la Kelmscott Press fou la terce'a de
les novel les de Morris The Story oí tñe Glittering ( 1 89 1 )

Son aquestes unes novel les escrites pel por plaer descriure en les
que Morris explicava contes i rondalles situats sempre en un passat remot,
de vegades localitzat en el temps l l'espai i d'albes no, en les oue es narren
les gestes duns herois en contra d€i seu destí ̂  NO hi manca el to
cavai terese i epic d altres escrits o> Morns, pero, respecte dels escrits at
la seva joventut, aquest f up de novel les destaquen pel tractament notorie
de les societats primitives, en el qual s'h! descobreix els profunds coneixe-
ments que Morris tenia sobre la 1 Edat Mitja des dels períodes mé^ antics
Una delits, Thenwse&f the <W///A^ li procura un tncomiable eloq1 c un
historiador alemany qui. en una carta, es motrava interessat en saber les
fonts documentals que havia utilitzat en la descripció de les societats
arcaiques i el seu sistema de vida ml Tanmateix, no és aquest el motiu
fonamental ni el tema tractat en les novè! les SOn simplement rondalles
explicades per un gran narrato* de contes El propi Morris explicava així ei
seu plantejament literari en escríure-les responent a un critic wie havia
volgut veure una alegoría del seu socialisme i de la seva ttorta social en la
novel la The wooó Btvonú the Mrtf (1894)

"i had not the least intention of thrusting and allegory into The
oeyond the JHrtf; it is meant for a tale pure and simple, with
nothing didactic about it if i nave to write or speak on social
problems, i always try to be as direct as possible On the other
hand, i should colder bad art in anyone writing and allego1*1/ not to
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make it der from the first that this was his intention, and not to
tite care throughout that the allegory and the story should
interpenetrate "m

També % causa de !-• Kelsmcott Press, Morris retroba en aquesta
epoca una de les seves afeccions anteriors, la de bibliòfil, t durant tot
aquest itmps es dedica a Buscar \ adquirir exemplars de llibres antics, de
manusfr >fs i d'incunables Per una part, els llibres antics constituïen una
font d'inaplracló f de documentació per a la seva tasca com a grafista l
creador de llibres bells, perd, per l'altra, Morris trobava gran plaer en la
labor de coi leccionista la seva biblioteca augmenta tan considerablement
que, quan Morris va morir, era ja una de les mes importants biblioteques
pnvatíes d'Anglaterra Els criteris d'adquisició havien variat respecte el
passat i en els anys % Morris adquiria ja amb un f an coneixment de causa
donin! molta mes importància als problemes propis de ia imprempta que al
tractament de les il lústranos ̂

Malgrat tot, encara que la Kelmscott Press va suposar per a Moms
yn centre d interès i o activitat prou important al llarg de tots aquests anys
i que, en un altre ord»*f de coses, també no van ser les seves novti its -de
les que en va escriure unes set-, aquesta es una època molt pausada de la
vtda de Morris i el to ref lexiu qye caracteritza les poques activitats
polítiques eri les qye participi es pot trobar en altres aspectes de la seva
vida ** El 1891, horns va tenir una crisi de gota que desencadena el
procés diabètic que ei duria a la mort la convalescència fou llarga i Morris
no s'acaba de recuperar mai del tot Tots aquests anys va tenir recaigudes
que i obligaven a descansar i restar convalescent les activitats de bibliòfil
foren un entreteniment constant en aquests períodes (te malaltia Tenia
sempre la sensació constant de no trobar-se del tot be i, lògicament, això
va influir en el seu sistema de vida i retraient-se en la calma de la vida
familiar i en un cert aïllament Intel lectuai Finalment, la primavera del
18%, en el moment que el Ktlmscott Üm/cer entrava en maquines, Morris
tenia una darrera recaiguda molt mes greu que les anteriors va morir el 3
d octubre (tel 18% a Kelmscott House, pocs dies desprès de veure els
primers exemplars del llibre impresses
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I. Wll It am Morris, ti personatge

Les referències bibliogràfiques que apareixen in te notes utilitzin com element
f wmtificaeio la «e oörrtsponent a la prwwri «neto «Illibrt mtntrt que tl numero
» pagina cor respon a i edició consuitaúò relacionado en la DI& nogratia Elcrittn
respon 0 la necessitats de dtlxar constància dits canvis tsdtvinguts m tl ftctamtnt dt
la f'gura històrica dl Morns Atès qua tn tl tat §"M utilità sempre la data
corresponent a la primer a edició, s'ha mantingut tl mateu criteri per a

i ) La biografia de William Morns es relativament coneguda en el nostre país (tones na
es:a!DubMcadfli3' ver ses vegades en la DiDiiogr at lar-^-nt LactttbraeiO. itny 1964
fri 1 50 anni ve-- san del »i naixement va ser com memorada amb dues exposicions
mcc^aíio^« secreta seva (*ra i el seu pensamert a Madrid la Barcelona liste
estallos «nats tn motiu <f ambdues exposicions inclouen una cronología »tallaos di la

vturt ^^/law/lrr/^ServiciodiPtAliCKionts.SicrttariiOinrti Tecnica
Madrid 1 984 1 Wtllam /1arr/\ Museu tfArt Modtrn, Pablicactons dt 1*A)ur»t8fritr»t di
Barcelona. St*ot tona 1 984
Per aquesta r«, rmttres ffaqutsta introducete biografica no es tant la di ter contutr
el personatge s.no el de presentar les linies gmerals que estructuren la seva evolució
personal i per neter dtl imitar a gram trets te divers« influencies rabudB i qut
;nciflirtn, tn més o mtrtys grau , en la for macie del seu pensament Dt la mttsif 5
forma, ti »u oöjtctiu « fi d'explicar tls priodK que sepren la stva v«da en
fasts concret« i f i df relacionar la seva situació personal amo el dBtnvoiupamtnt oi
la seva obra t -nastrar com s* introdueixen tn la üva r efe* ió te J1 ve ses t«m¿t i«]ufe
que cractr it»r el seu ptnsamtnt
jua-'t a )i Bibliògraf »t espec"ica la biogra» »a modii continua sent la de fiactaii
( 1 89?) i respecte a la biografia artística és la d" %mtr Vallan« (1 89?) Entre 1«
biografies aoartaudts posterior mtnt son fonamentals la SI P Thompson 1 1 9S5 ) i ia de
Lindsav H 975) 3uan a te dades biogràfiques sún també importants te aportades per
May Morris tn Its introduccions als volums dtlç CW i § MM< 1 936)

(2) Northrop Frve ( 1 982) Studte In ßomanttetsm . n§ 3. oao 305

(37 El 1834, quanvenaixtr William, lafamiUaMorrisviviatnuftacasaanomtnads "E im
Houst* a Walthamstow Ittndant amb Epping Forest L'any 1 640, la familia ts traslladi
stmprt dins la mateixa zona a "Woodford Houst", una «paciosa mansió georgiana qut
ocupa preferentment els records d1 infantesa ap> reguts a Ní#$ frm fio*/nrg E 1 1 Ö46 ,
dtsprts di la mort del pare i quan Morris tra )e a l'escola, els Morris ts transferiren
a "Wate1 House* un edifici tambe gsorgia pero di dimensions mes reduïdes situat tarnt*
B waimamsto* La casa encara es oonsrva i actualmtnt te la studi la William Morn«
©alltry veureU'ids8v(l97S),pagE 2-3 12S

(4) (^taaAndrtasScntuS/9/i883,Htndrson(19SO)pèg 164

l i 5) * ever since i could remember I was a greet devour ar of books i don t rtmtmber
being thaugnt to rtafl, and by tnt tww I «»as 7 years old i rtad a very crtet many boo* '
good, bad and indtfftrtnt' Car t a de Morris a Midrtas Scheu S/9/ 1663,
(1950) pea 105

í 6) MMWl«trofl,iLind*8y(l97S)plg2

(?) rt»$Mutr0fLiu( isso) Htr. Cw xxii, pig 51



(0) ^h«nlw»aixv.arxJfor longaíter.txoípttorapw8«lxxjtöj«nElizabeth'sLOO^,
awl ix the part about High Beach, the Forest was alfWBi who) V made up oí pollar d
hornbwms mixed with dolly thickets But whm the Corporation tf Unta to* it over
atxxjttwentvii ve yws ago Jtie topping and lopping. wf>>ch was a par t of the old
cxxnmooers'rights ame to an end and the trees were let to grow' News f rom towftjr*
(1890), peg 196

(9) 5«gorß aottr s COT Lindsa/( 1 975), la infancia de norr is va estv presidiai per
intensa relació afectiva entre William f la seva germana gran , Emma El casament de la
gr mana va suposar el prifner gran trauma psicològic de Mor r ,s ile or irwa aparició
<fe 1 esquema del triangle afectiu en la VH» de nor ns Lindsay compara la relació antri
William 1 E mma a (Taltr es famoses relacions entre germans victor ians(pags 39-41 )

(10) MHt$fromNï*ten( 1890),

(11) Lindsay ( t 975) pag 5

( 1 2 )

"Asfar as my scroil instruction went, i think I may fairly say i learned nest to nothing
tnare, fer mdew ntxt te rothing was teugnt" Carta de dorr is a Anoraas Sc^eu
5/9/1 663. Henúer sor, (1 950) pào 18b Respecte a la vida í escolar, veure tam W les
car tes de Morris e Phil Bur ne Jof̂  quan aquest va anar al mateix col legi que ell

ie?4,fctlvw( 1984) pag 241

(14) LirxJs«r/U975)pa) 23 Vwttambé «1 capítol 242 TMtnew Arnold i
mttjts"

5/9/1 883, Hmdrson(i9SO) pag 185

(16) Lmdstv (1975) pèg 26

( i?) Cartialíiwna Mxrns 13/4/1049, Wlvin ( 1984) wgs 6-8, :

(18) "and f set my^lf eagerly lo stuoyirig they [the prehistòric monumerits] àrid ev^^
else that had any history m it" Carta di Morns a Andreas Schau S/9/ 1 883,
Hander son (i 950 )pag 185

(19)

(20) Linosa/ (1975) pag 75

(2t) EP Thompson ( 1 955) pag 41 .Hendrsonf 1 950), Introl Faulkner (i960).
Lindsff/M975)pag 33

(22) Macl·aill.cUattarr·.béper Lindsív(1975)pòg 44

(23) E P Thompson (l 955) cap lar E 1 prop l Mor r is r econeï x i impacte de Keats en la se^
«to'l i en w» tìi te «vts carte as nffcrrti a aquest pela co« ti san «sstrt . Carta a
CharlesCowdenClark 1 7/9/1 868. Kelvin (1 984) peg 65 VauretamWeicapuoi
2 i l -Lher encía romantica"



(24) 5agonsfitestifnoniftDuon,Lind8*(l975;ptj46

(21) B«ìhOT/Hrr»$(l

(26) Martail l, pòg 36

C2?)

(28) n«iai! i. pac 51. MMCWintrod,Linds^(i975)pèo 54-55, ctWper
<f estudiosos »Mor r is Stibre els (»mentar ts ft Bur ne Jones 9ls poemes ft Morns

(29) Sli8n«isir¥imiitt¥ifii«it|«
granDariaojee'imatet'eiscfwnaei USÍ ftspras« iaput)ltcacK>«»9eupMm«r
nt&rt oewtdrafrt- te antrete» f aprenent I« pocs que soòrevisgur en t la crema

nwlim i pWeUs pr M •¥• fim M* w composer ti aarnr volum « te
oòr es compier tes tw KIIV, part i "Early Poems

(30) Marta'l i p« M

í 3D U«^n975)p| 72

(32) ListadiresdiHorrtsaOxfrdtstarirefrMBeflltmaiortadibwgrarte ftalati i,
167. Rf^WMkmnn( 1967) pig 12,

(53)

(34) imdnyH97$)paQ 58 nanMriClta(l9?6).w M

(35) Mvi«vtElta(i976).pÉQ 14

1 36 1 *igun$ estudiosos » ferris, des di (HOiaii ftm a la pròpia n% Morns
aquesta'» Lacreec'oíonaconfrarianoeraalèpc ïcar idworiçiria! els
Pre-Rafael'steí rtav»«ntri8ta»jesta(ormul9qu8Si lOanvsatans Per una par t es
innehat) 'f que It importtncia di 1 am i slat ditr mina molte di te e*per *ncie$ *
Mer r if.aoTiuC la funaio ft la seva empresa Pero er aquestes mate) »es e» per >«nr ir
son igualment palpaDte eltres yivénc» » alto« MtttiMMt tan importants com
i am tstot Val a dir Q» m aquest aspecte és on vtu més clarament te imprompta faltrts
personas, com e urne Jones o Rossetti, que els ft l propi Morris Desprtsftia
raestructuracK) dl te firma . I anv 1 875, rramant s otnerven comportaments
monasttooftconírarRenlavWBftMorrissinóéscomadBSíiguracióftlarelac'c
tfamistatpuraistmple V«urtL.no>/(1975),pag l06,r«p«ctealaRedHou«i

39

(37) Pr un« llisiaftlescollQtiaKWs, veure L»ni»ev(i975íp4js 71-73 Les ft
M(rr»stStanput)lk«^S8lCWyt))l

(38) lumi «lenas. Ha« "HeknawevrytMngalxwtev«ryplaoewew«ntio\cn8tpr
d 975 )PÉQ 65

(39) C^taftMorrisa^rwllPr». 10/8/1855. Hendrsonl !950)pèg l7iKelvin
(1914) tip 19- »
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(40) eurmJorts. ̂ r,c^prLind^(1975)pà9 66
71

(41)
dl norns í A Scneu. S/9 / J 883 1

2%-3lO

(421 SagorsíltestimonidiPhiUpWíW) "most of Ms (Morris si
copying i (Tax* ing oí t he door -way tí St Agitine Owreh, CanterOury", citat pv
Unöüy(lt?5>pijg?6

( 43 ) Espacialment, Lindsay { 1 97S) & 86 T» M Wem Ms decision to become an artist
in part no doubt tatù» he was borefl with off*« routine and Ms minor rote under
Strwt. aw perras in part ötcause ne did not »e »/e to eye with Street m matter s üf
restoration' Veure també Hvtfrson ( 1 950 ) ¡ntrod. pe» xxt,

( 44) Serr.pre weüD "et M the compass point near ly bored 8 whole trough the drawing
board' cnat per Lindsay ( 1 975) pig 76 Veure també Henderson ( 1 9SO) pag xy i

(45) HKkaili ! 90 t i Airtísayl 1975 j, especialment, Linda Parry (1983) paos 10-I1

(46 j 6»rneJonss,r^f»l,p8ö 99,cititptr Banham/^rris(1984),p»j 91

(4?) M8Ck8iH1901)l,p8871,vtwttìfn6éé1C8pitor234 Rusk tn vtr sus Romttr

( 48 } L'anàlisi de' i murats tf Ox for d esta desenvolupat en l'apariat S "Mor r is dissen/ador " ,
tes referències al Hogarth Club m troben al capítol 2 3 3 "Els Pre-Pafaelistes"

(49) mck8iUi90t)i,peg m,LinÈ8v(i975)pag7e,EPThoir»pior>(l955)pag40

( 50 ) En par aules de Kossett i . Mor r is, who has money" Rossetti , Letters, Gener t S62 ,
par MM (1936)1. pig 7!
Sapns, fiantari Cita (1976) pao 14, te situació acenomiea que Morns havia heretat a
to mort del seu pare crearen M« orte separació entre ell i els seus amics Existeixen
altres ertes de Rimetti , freqüentment destacades pels biògrafs de Mor ns . en que e*
refereix a Morns com a xissi&ie diem veure especialment nackail ( 1901 ) pegs 109
lK,Lindsty(197S)p|ç76,EP Thompson U 955 )plg 59

(51) " taken his decision to become an r tisi ( ... ) the main force at work was the fascinat ion
etertefl by f oswttr Lindsay (1975) peg 86

(52) Mactat lera el gertf-efr Bur ne Jones

(53) Lindsay ( 1 975) Peo, 86

(54) "Topsv will be a painter, he works herd. ( ). loves art more and more ever y dey
Mam Bur ne Jones citat a Lindsay (l 975) peg 82

(55) Cartee Lou«e Baldwin 22/1 0/i 873. kelvin ( 1 98 4) pag 203

(56* Veure el cap 5

(57) Veure a Jar. Mar sM 1986) peg 572 documentació! proves sobre el
quaore The petntmg w now in the Tate tìeHery , where it is labelled as QuofiL
Guineva-e. although its true tittle ts undoubtely LaBtlleHeulf
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(58) Sao^ una car ta de Ros*;;: liir^«Ä6Wß Scott. juny l 8§?K durant e! 185?
hör r t$ estiva "bust V painting his first picture 'Sir Trifte» after his illness In the
tardan of King Marl'i Pal«» recognised by the Dog hi had ç» veo iswtt* saguint to

'TrfuiB» in tht garden', Cttst or

(59) Sofcre el malhumor ̂  riorr is quan pintava, vt^e L Iftísayíl 975 )p«o 86 Per una
eniltsi entice di te «va pintura t to lave capacitació p'astica, ira dt tos valoracions
Ms acurades t objectives la dona ei propi Morris "i shoul have painted well so far as
tht execution ts oner.«} , and I had a good sen» of colour , but though l had so to
$peac*.(f»litrar> art ist ic meiBorvJ havers the artistic r t tsticrtM^orv lean
only draw what i su oefore me. and my pictures, sono of which still exists, lacà
movement- Sydney Cockerel) , 28/ II / 1 892 Noteefafroçraphïcaltdlt ïyWiUw
Wrr® ü Mtmmtt Mensa *CW »ill , mtrod pig xxxt

(60)

(61) C»*«« di mrHs»Oormtl1 Price, 10/8/1 8S5,Htndrajn( 1950) peg mreUin
(1984) pap 19-20

( 62 ) "the mil jene* of Rossetti . n was, doubtless great , buMt Nad Man torpty an'icipe'eo
by the movement of whic Rossetti was tht¡ proTíqon'st, white in the other hand, Rosse'»'
r at her stimulated and encouraged Mor r is s natur 3! bant than "swffytd Mm out of fits
ownortnt Lethabv/St«ie( ii)99),peg 489 L ar'icle es una resseryade !a primers
edició de la Diogra* i« di rtorris ascr tta ptr Mtckail ( ! 899) Els autors divergei» amb
Mac* a'1 an diverses questions importants pro pr incipa! .»ent an to presentació tan
negativa QUI Mattai! fa di Rossetti

( 63) Kelvin ( 1 984) pag 28 Paul Thomp» ( 1 %?) pac 1 1 , «firn* que Mirris ja hav»
assumit el papar d w hsta a Oxford, es a dir , abans di oonanar ftos.-tftì

(64) Dtscrit par 8urni Jonas, Mam , i cittì pr Had ail( 190 Di, pai tn.iLwiaity
86

(6S) Qui primer vasuojc~" aquesta idaefouel propi Morris en escriure la »va cur 10
autobiografía 1 any 1883 En aquesta mante ur»a dicotomía que coritr asta <ortameri' a
amb at que ira tt contingut fonamental dtl sau pensament , to interrelació entrt art i
condicions socials "and got mio my navi tnrafrom «me sooo- political
mM naw devtloped probably but tor tta attract tons of rt and peatry"
r̂ME ĵiMpftî r 1*̂ *0̂ ^

5/9/1 863. Henderson ( 1 9SO) pag 183
La tesi ha estai continuada per Mattali (1%D, E P Thompson (Y9S5), pig 57,
P Thompson (1%7). Lindsay (1975) pag 94

EP Thompson (1955). pags

(6?) CartaeFradHer^son(1885),citatpr EPThompsori(l955)pai3 14

(68) veure cap "234 Rusk invar sus Rossettr

(69) for some times Morris s mtrest toy rather MI Rusun s power of avocation than in
his social or artistic doctrinas Duon says He had a mtgMy singing voi», and chantad
rethr read Won wattanng oceans or eloquence as they nave iiavr Been ftvtn before or
sir«, it is or tarn L»ndsay( 1975) pag 4?
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(IO) Kelvin (19«4) peg 2e

(71 ) Per une enei tsl ttttrtrfadtl tttlrt.vmrti P Thompson ( 1955) pia, ?7 1 ss, 1
Unas»/ (1 975 )pàcs 97-100 Vfure tambe Faulk ner < 1980)

recullKJesenei volutndBFdul»nr rf*frHK»tninta& London 1973 Scortai
Mor r ü escriptor wisUta tote una WolIcs/ifU molt «tonst

' 73 ) Veure in el capítol S "Morris dtütftyeder ", apeláis §31. Yartemta artisti de
ñ«flWfS4 'tlrrltl̂ 'flreoiitttr·Wlr·ltttu·toinettaivltrtllt
di tapissos Oi 'a firma conwciai d» Morris

(74) * «l«sttr«p«intersmnurw,refi(^.(jilK«e.loviriQ«)tw«tend«.ifitr»(M9r,v
effect at ill, to weaken Hrrts's literary art" letnafty/Stetle ( 1 899)pàg 490

(75) Ctt«tperLir<Jsav(!9'5;p«Q 91

(76) F9u'kr>«r( !973)lntrod p«g 13 1 Lindsay ( 1975) p«Q 9f

I "'I ) "nor r r, himself had under gone a mental revolution , ant when tt» gift of poetic
e»pre$$ior> cam« to Mm m full measure, na was prepari d with «ub}«ct matter adit
frow> nis ear ) y love of nature and architecture and from Ms recent introduction to
calory and Frowr Lttfiaby/S^ate ( 1 89f » peg 492 a maw ( 1 97S ) peg 99 ,
encara va IMS llunv an afirmar gue a r^ff^tngtgf^tnt^r^ "tt was the weaker stdt
of tfr. poems that tooked to Rossell r

("8) 1^ Thompson (S 955) W- 8 n 85

•?9) Hawaii (i9Pi)i.pao> if»9-ni

(dO) "Qnotapn lurne Jones was the letC»r" ünd^(l9?5)pag 75

(81) "I even more than lurne Jones" Cockerel! (1 892) MM CW XXil.lntrod ptfl

(82) Hetke,i( 1982) paf 122

(83) B«nr«m/Harns(1984)pao> 151-155 ivoure tarn» els capi tols2 3 3 tls
Pre-Rafaelístes" 1 2 4.3. 'Edward 5ur ne jones "

(84) Car ta a A Scheu 5/9/1 865. Henderson (1950) pag 186

( 65) Paul Thompson ( 1967) pip 1 7.

dei8fladH«isees(tou
dBlsdiversosertKlesdBlsftvmbrestte! moviment de i« Arts & Crafts i «te aneti a
desprès dais estudis histor ics de Nikolaus Pevsner Veure especialment Pevsner
(1936) Per la tesi cetraria, veure Paul Tronoson(l%7) pegs 17-18 Tampl
Gillian Nay lor . r*rnsa*f>*>iwroinoarnOKV>. 1C* ( 1 f84) pap 8 1 -86

(87) veure er el capítol 5 2 "Fu«tectódc la firma" les referencm al testimoni dePos '̂i i
1« causas del nomenament
firma

í 88) Yew* al capítol 5.2 Tur Acto de te firm'



(69)

Diúgr ais poster tor s

(9') Veur« Pau! Thompson (1 967) p«js, 16

(92) Sobr« Bur r» Jones i te tindr« w classicistts dl iesiva pintura a partir de loto,
vauraal capítol 2 43. Idward Bur ne Jones"

(93) Awfy/hflw^^//í//hv. escrits «ntre 1858 1 1860 1 publicada per primera
1915 v$uretarnbériack8il(l90l)i,paQ

(94)
«anusent ti lustrat ffyn cicle d» ante Que amb ti temps astfevindr ta el llibre mes
conegui de Morns /:v Ar^v^^r»^» veure Lindsay' 1 97S) paç 140

(OC) Mack8t1(190l)l,p|g 144, Paul ThompiQM 1967) Pig 21

(96) Minili í 190!) I. Oòq 161

(i?) Lmttayf '975)P4I 136-137

(98) Unfer (1 973) MQ5 125-1 26, soörtltnltctö amo R^m.pig 81

( 99) "His my nage and the building of Rad House marte the climax of the first phase of
Moms s revolt -the attempt to build a wor Id wtmn a wor Id whost values and
re>8t iGnsMos, arcfiitecture and manners «rar« (ftttinct from those of mtì» n
dvttoatien wMeh ht hmr t PTnompsor>( i9S5)pag 76 VewetamM Lindsay
( 1975) pag 217

(100) e^tK Mffvscirtn. jenevseerr.stor^veiKiowt^snewesntgoinQtonove more
children, and sMbiftn to m»*t9wrd$tte undscy
(1975) pigi 132

( 101 ) veure la fa îOM car ta de Mor r is a Bur rw Jones del Novembre de 1664, Kelvin f 1964)
pao: 38-39 Veure tarnt* L indsayí 1 975) peg 138

( 1 02) Par Ms tb detalls biografies genèrics tfaouesta apea ai K i com la relano tfacttvitats
dewM)luoadeseriMF4Co .segueixo principalment le biogretia de Lindste 1975 ',
capítols 7 1 6, ti resum biògraf M; aparegut com a primer capítol a Paul Thompson
( 1 967), pags 2 1 - 34 Per jn esquema molt resumit dit període, veure el primer
capítol* Manieri CIM (1976)

(103) Lindsay (1975) pegs 143

(104) LaramparactowrtrelapOKiederlorrislelsseu^fl
Chesterton "if his poems wer e too 1 ike wallpaper s, '.t was becau» ht reel r/ cou id
make wallpapers" Citat par Henderson ( 1950), mtrod pap IKVIH i

( 1 05 ) La materia tt critiques «stan recuuHJes a Faulkner ( 1 973) pip 30- 78

( 106) "«chota reading for the tang dark of London winter evenings \ "his excessively
delicate manner m handling the numerous amours of the go». » coarse l / and barely
set forth in the ortoow prose ¥trsw» «pas especial iy «»ttoomaa ThalartMyPramst



l
76

«lor» is permlttad to imbibe M first hand" Cites de te critiques cont«mporàr̂
rtcul lid* pr Paul Tnompion( 1967) pags 25-26

(10?) C*-ta*RusirmaMi3S,lOön^new2l/'/ie70. Hírí-í, reproduïda a FaoH nef
í 1973) pig

(108)
romantic movement . it is t rejection oí She) ley s claims Mr pal, • refusal w sustain
the struggle of Keats taf full poetic consciousness ant responsabillty The teuton
between (he MM! and tna reel , between the rich e t̂r*t«*saMifiej«ertenotht
ignoble and frutal«. »Mchû
complex we>') nor r is's own ear lypoerns, is no »ongar present It is testated in the
"Apology" thJtwr^tr« main poem is entretìtr» open confit
E P Thompson ( 1955) peg. 121 OesprestfEP Thompson, tots els autor s ooster iof
r^ rtcul lit aqueste tesi.« a (ír.tooiíír encía inr ir te loorcepttÄlgueaeoer a The
/̂ <n»tv tMWMTif di ìtwErtfìkf'V&se \ els aures llargs poemes narratius dt
la pr (mera maduresa de Mor r is en síntesi , aquesta tesi destaca "the distinction
between the Romantic idee' ism of httoftnucfdutnfHrt and the dream- like
romance of ïheCrthty Parati* l P Thompson ( 1955) pag 1 18

( 1 09 ) La pr imera i mes aportant comentar i de Patir sobre nor r is aparegué ti mateli 1 866
a la WEST M iNSTER REVIEW san» cap títol Postar IOT ment reedita aquesta ressenya
com a Conclusi de! seu llibre rfif/farntismat (1673) Una eöicio revisada di
t article fou publicada com "Atsttwtic Poetry ' an el lUbra ApprtcWKim (\ 8o9 )
Vaure rau1k m ( 1973) peg 79-92
Sobre Prftr , vaure el capítol 2 5 1 "II moviment auftaute anglti Pater , Whist Itr i

( i io J vaurtfi capítol 5 3 « *l artesanía artistica de

< 1 1 1 ) "in tna twelve potws of t?» months Herns intrud&s hts own personal tspair ana
hopeless hope for the return of tova Ha abjuras all aim of changing the wor id* Unt&ay
(1975) pag Hi

(1)3) "Oanay r»tr«tea into a talf-ftfamtva, enigmatic sitonoe. Oroooing in Mr own oaauty
( , ,) tMrr is found Mmrif quita unatl« te «statasti any daap raWtonship wlt'i har"
Paul Thompson U %7) pag 27

(114) "Wa know foroartein that ftmattiki»«iaanay. and that many times thayslaptundir
the san* roo(, no mor e' Paul Thompson ( 1 967) peg 30

(115) "Per haps the at>seree of any letters to Jew nor risleicrit« per willian. Mor r vj
aarl^tr^ií70spaaksoíacr »sis in the lete l860s8Tìd suggests strongly that
letter s of that par tod. and possibly aar liar orws . «ara destro/ad by har " M v in
( 1914) intrgd pag KII

(116) Veure eipacialm t̂lss cartes de Mor -is dirigida, a Mr s Georgiane P urne Jornia
Nifi Aglaia Cor on» Tal f ean apunte Kelvin ( 1984) Introd pig « »»viu , that
Mans fan Mm despair and Mat g «its time, «a know Tom hts (attars to Mrs
Bur ne Jones and Uns dromo*



7?

(M?)
Morris «n «juestft època, y«urt Paul Thompson (1967) pào 31 EnsíQon lloc. veure la
lBt«É«tlA Kelvin ( ftW)» es el pH»» »<** que demostra Vexlstènclaíuna
relaciód1 amistat entre Herrn I ta »va muller «une «urani In Infifclitets rfella que
hour ten dB ser mesi una Veure específicament, pags notti ilil, in t) sentit apuntat
pir r elvin , retuflert particularment significatives Ms ert» que Mor r ts va escriure
als am ics mes pr̂ ims VA *l linear i* Bad Elms. Alemanya, on porta a Jeney per
ram * salut durant l'estiu ft 1 869 . quan to relació OB Janey l Rosset 1 1 era la evMmí

( 120) 'No glimpse of the inner life of Morris*,» ever vouchsafed even to his closest f ríenos
- stcrdum mew mthi it was a wbjact on which he never spoke save in /¿w«
Enouçfi' M»/ Mir r is citat per '.indsavi 1 975) peg 188 Veure tambe Mac* ai I
( 190!) i, pao 200, E P Thompson í 1955 )paç 1 5 M Paul Thompson ( I967)pag32

( t19) E P Thompson (1955) pflg 130, Lindsay (i975)pag 140

U 20» La major te di biògrafs de Morris, excepte Mattai! per raons obvies, assenyalen la
possibilitat f una relació amorosa entre Morris i Georgiana &ur ne Jones duranti us
darrers anys 60 1 priïwrs 70, coincidint amo el perica de relació entre Jar«-, i
Rossetti per una banda t 1n infidelitats de Bur ne Jones per l'altra La seva r el* to,
ser la el fruit ?r tncipalment del sentiment ft solidar itat i comprensió a partir del ftt
di trottar -se ambdos en una situaci similar en els üus respectius matrimonis
L ¡rwsffy í '975 j, «sta i mici oe i* relació en cl 1671 tanseconcra^diaum tipus de
relactú es tracta si be apunta la idea que la tensió llr ica de Love is Enough prove fcì
dî maemcKiorÄldil̂ risantnJaniyiOiorgieCpap 1691188)
lito existe^ cap dxument que pugui demostrar i'existanctad* una re'acio similar t això
roman aneara com un dels principal, mister is an la biografia de M» r is [l fet Que
Oeorgie prepares el meArialojueheyib A servir A base en la preparació de le prim-ra
i "standard* biografia de Morris, al llibre iM Mattati al sau gendre, na fat sospiur dt
forma genral 'irafls una manipulació i censura j» u« s* m Sé Morris dir igidr a
Georgiane in tot cas, tria Kelvin I estudiós de Mor r is que millor plar.teiaei problema
a l'actualitat "Now to describa Morris letters to Georgiana Burr» Jones and to Agiata
C^()nioiS8Droßlemcausedtr/thelactrofenariswr toabasicquestion whether there
was physica' intimacy between Morns and either of bothof these women (re! vm.

£1 gue st ai indicutibJe as la forta amistat existen» entre Morris 1 0aorgima Surne
Jones a partir f aquesta época Seguint al p¡antt|amant di Kelvin ( id ) "Whatt vtr u»
truth of the matter , there is no doubt, on the basis of the tettar* to both, that the
relat loship with Georgiana «as the mut important of the two to him She was the
woman to whom he aw esstd himself most openly and fully on ail ocasions, with whom
ha sharad his interests and concerns, and not toast his politwel onas She was the
vornan, tnat is, whom he treated as a friend before all others"

(121) Lindsay (1975) peg 140 ip*: ,¿9 «11871 'his need to find some way out of the
melancholic resignation of TtoEtrVili PraßsnM the rote of upholsterer was
extreme*

( 1 22) Carta a Ml® Story, 1 0/5/ 1 870. (Calvin ( 1 984) peg 1 32.

C 123) L micifctesao^isleNJwes'itwirtidKwithwh
extinctior, of tonettrs influence over htm as an artist, and the gradual loosening which
fol lowed of «he closr intimacy between them" Mac*ail ( 1901 )pag 200

(124) Certa e Ml« Story, IO/S/1870, Kelvin (t«M) pig 132



n
(IB) ^OüDemvgremmarKwttrwslite iwanttT»litr*urt.imufthwtí»storv i

irCitKprPaulThofnp30ft(i%7)pèQ33«prt)r«i«
. 26/11/10% RacuimtwnWprLínd»^(l975)pàç 151

(126) L impacte^ Wr *ur aislaré 1 1 atroci
pot rwsígu)r-«p«rt«tam«nt d través « tes car tes escrit« als »r ics entrf 1869l
1070
Mortai* la mateixa d*a l to «frigtta W Ml Scott del! 5 ÄFtörw A 1S70. Halvtn

(12?) Put1toJtSOTtK»senel7e dels CW amb els títols Tto Story of frittfr m Streng
(1«69)i

( 128) [l c(W)*efTiert o la sago ötlsmbeiungs a travis í Islàndia naurieíerifrontar Morris
amowagrir pr oyimaivatantir ctpaspeciehntaras Mes aviat considr ava une
frivolitat ti convertir um història tan important in ti motiu ff um opra, "the most
rococo and (tegradw otall forms of art" CartaaHtnryßuxtonForman, I2/1I/1673,
i tambe la car ta a Aglaia Cor onto «i 4/9/1 67t, aspres*! tr Festival o> Bavreu^
KeMn ( i f 14) pip 205 1 3 1 8 Setrt la rtJatfd tntrt Wagw I Morris i li
Mt'iografii «specifica st)t>re «Mem«, vturt Lindsay 1 1975) pac 215

( 129 < Pff iwtïipl̂ cWpWítaiistiai I'ltraccwflifWrisDr Islàndia i la literatura
I5S

(130) Citat psrundsay n 97S)»B 154-iSS ìam»rffr»to»'flaa8tU,pao2ui

(131) Viurtt^tcíalmffttEP Thompson (1955) peg 1 88

(132) »turtrtackaiU.pEp 1%-19?

(133) OourvattamMptr Lintfsey(i975)De9 207 veureesoecialrr.tmt
a Aglaia Cor or lo durant ah pr tnttrs anys 70 Respect« a la poc« impor tanc 19 * to
(tiratura an apoques posteriors de la s«va vida, vaurt aspaciaimant to carta dirigida a
Georgian« b urne jones de ¡ 13/10/1879 "As for poatr y. I don't know and i don t know
The varie would oaw easy enough If l had only a iyb)act wteh wowW f 111 my heart and
mir«! but to write ver» for the sake of writing is a crime on a man of my years and
axpartanot* (Kalvin, l984,paQ 524iHenoVscn. 1950, paç 132] Tandeas
simptomàtic aliat que, a pr wipis dB 1 877, horr is no acceptés to placa di proftuor
de poesia a Oxfxd i quaaxpltquat to »ve renuncia per«* 1 can torca call mysalf a
mari one1t«ri"Cartaa fir ThrursftaM, 1 6/2/1 87?. Kelvin ( 1984) peg 347

(134) Vaur e espacialment £ F Tnompson( I955)pag 188 Praquist autor, auo e* plica en
gran prt to pèrdua prograsstva da qualitat 1 tomtó Werèr to an als ewtts di Morris

(135) U^/»/í^^w/w/í»/(«^( 1871 í, 173) Puöllc^san ti 8é volum dels CW
Estractas dal primar viatge «tan publicats a MackaU l . pegs 245 1 ss

(136) En i j deis esa Its eri apareix rnasclr arnant ao t̂sta o^cotom la tea A^
( 1 890 ).aspecialmant enei capítol angue un dels pr sonato^ tsprtQunta per oue a
Mownera. aquest paradís di to felicitat reel, nohi ha unabona htraturaoaimenvs tan
bona com la del sagle XIX Cap XII

( 137) Veore)escartes(ílngJdK.unaaAQl«laCoroniodel24/iO/l872ilaHraaLouie
Baldwin del 26/31874, Kelvin ( 1 <*84)pags 167 i 2ie-9r«p«iwament

(138) EP Thompson (1955) pag 1941 Lindsay (1945) ?ag 146



« 139) Veure lacar t» «AQla»flCoronK>dil 25/1 1/1672 (MI vjn. 1 964. paos 171-172)
prlrrir Hec on Morris admet els seu fraifcper^

Aliali del 5/3/ 1 674, "indaed. I have a good d»l to bear considering how hopeful mv
tarl^youthww&wt^(y^rw«rningHJ9aslf«Jofthe](voflife- Kelvm(!964)
PÜ216

(140) "i nd« we youngstr s wve more (xrtscious oí this element oí »litar inessin our
family Ufe ttw our elders knr »'. MM , introd. als CW , citat per Untìsav ( 1 975 1 m
175

(14)) Carta a Faulkner 1 7/5/1 871, Kelvin (l 984) pàg 133.

( 142) "l anow clearer now par hap than thenwnet a blessing and nelp last year journey was
tome.or what horror sit savedme f rom" Carta aAglaiaCor onto dsl 25/11/187:,
Kelvin ( 1 994} pa| 1 73 En aqueste certa Morns explica perfectament te uvas
impressions (fel viatge a Islàndia i els ensenyaments importants an la sava format«
postinor

( 143) En una carta (K finals de 1857 o principis de leSS.Ruskmrecananavariorriscorr.
il laminador fs manuscrits al conservador dB la salad» manuscrits dpi ßniisf»
Museum 'his gift for illumination is i oelieve as great as any thirteenth-century
draughtsman' Citat par Lindsay ( 1 975) peg 95

(144) " «*r$aviciaradout<*(Maan¿Quraasftrasourdm

ow" ) on thtotnir hand l can always sat anyone l want at Quaan Start guittsaft
from inter r ut t wo so in all «ays it seems an advantage -does it not"1 Car ta a Aglaia
COTONO. 23/1 /1 873

Car ta a Aglax Cor or, io db) 25/11/18?2,ICalv»n( 1984)plg, 173 Enalcomantari
sobrt dor' ti fit par Rosnttt arran ai la publicació di ¿>çurfftfifWsunçtsv& vturt
periectar,-«er.i com Rossetti donava per acatades tes relacions per sonáis amo noms
veurà L idsty( 1975) paf 215

( 146) Cartaaíailfcrjr 17/5/1871 1 Car ta a Aglaia Cor on 10 de) 25 / i 1/1872.lka)vin
(l9M)paçs 133 1 173 respectivament

(147) CartaaWeoD, lOtfAöril Ift75. kelvin (1964) pao 106 En el comentari sotre
Mr r is fat par Rossetti arran * la puWtoRto del Scurii tt* *í>^wves pot veure cxr
Rossettidoriavapr acabades les relaten amb Maris Veure L irete/ (1975) pac 2 lc

(148) /̂ //̂ «A/AW f̂lr.-!!»? ( 1867) 7é llibre. Mackötl!.pag 198

( 149) 7rtoteli&<*tototy.^^nvr\ïsl9wr\\*<*Xf*ar -pintor m ur al -
w»orryir»gcwt2or 3looseyirfxtr»firiTit)etwaan1867andl870 In 1871
tfirewre9joosjhenaxtyar 14, end by 1678. 46 "Paul Thompson!

( 150) Le cor reipondwicia entre William Morns f Thomas Wtrflle esta prdateient publtceda
aHaf¥*rson(l950).aMMCWintrofl iMM(l936>i.tamPehihaalgunsastractesä
Mac*8H(l897. 1901) La recopilació completa de les car tes f irreal 1 680 ̂ 9
puL·l)C«JíaMlvin(1964)l

(151)
pegs 84-05 "Since you have dv» me the greet Honour of cfoosing «a for tne PresMmt



so
of YDurSoci«tY of Arts forth* past VW "
It SN* te W«« •( 19/2/1879

( IS2) Eltírm«'ArtFurniturf"fouoiyul98taAnQlat«rraíntlsanv$70pr rffwir-s
producció (J undíter m inattiDus de mooilt«r!8ff)D Qualitat artística E I fenomen esto a
la t>a»<fcl dpwvoluponwt *l öi5»fTv corn a professió especifica er la decada del? SO
i «tat lei • fi marc conceptual del moviment de Us Arts & Crafts veure Pavmer
(l968),B«(1957).naoC«rthv(1982)lStansky(19e5)

( 1 53) "Kan irsra ail myself a man of Mrs and moreover i have • peculiar inaptitude
for expressing myself except in the one way my g W Ht*" Orte 8 Mr Thursf leid
16/2/1 877. Kelvin ( 1 984) pig 347, Hendr son ( 1950) Segons Kelvin, la p law
vacant era la» F HL Dv.-^M<jiO- 1588) »no la de nathew Ar role corn suggeria

1984) pas 567

(154) Pau!Thompsor«M967)pafl43

< »55) (^taaiaoitr «IM AMBITI «15/3/ 1è77. Hanfl§rsor»n950ip8tsö5-öe,
reMn(1984)pig 351

( 1 56 ) P*il Thompson i 1 967) pig 45

* 1 57 j Las dite « rtsjwttifrts • l activitat di oonttrtncunt di r%r r »s astar« entrttts o§)
caiendr ; eiabor at ! any 1 962 pr I Ltrlirt i puu' icat OP* apoeoflu an la stva edtcf&
9i tos conferencies ne Duplicades dl Morris C 1 %9 )

(158) Carta a Jmny 29/1 l/1877,lCtKlM 1984) pag 415

( t 59) * i finish -» 'iattura yester day after ^ry fiard «ori g it i dtliv«- tomorr n» in a
holt near (Worfl Sir«! i am not sanguine as to «s reception*

Crta«jme3/i2/i677.K0tvm(l9d4)plB4t6

( 160 J Cria a tueWar. 50/8/ 1 87?, nalvirs ( 1914) pag 3%

(161) Lenire (1969) appesi.

(162) CrtaaA Sduu, 5/9/1883, Hanflrson(l950)M| 18?

n 63 ) MH un introd voi xv i , peg ivi i

(164)
1800). MM ( 1936 )ii. pag 69

( 165) AtMr/Aim*¿r^JUSTI€f , 16/6 /1 894, Mor toni 1 973) pag 242

( 16C) £^Kia1fl»t, ProjmsAPivirty( 1882), Selrt 8irn§0onis»
(l880),trad8Metkan(l982)paQ 174

( 167) **f¡*vr>taSoc>9!'St.My\&, 1 6/6/1 894, Morten C 1973) pag 242

(168) EP Thomp»r,( 1955) pag 269. veure tarnt* Meter (1972 cap 3

(169) VeAjreks^tesdiMwriseJaníOurantelperioded-Onagliarhiverride1 1877- 1878
•f» «uè wwrtt dissenys per brodats o Drodats f altras prfonw , Rtlvin ( 1 984 ){«g
420i»
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(ITO)
t«oinintheWf$i870-$and(íiscu$s.atí!rs(,Lit»reiP«rtvpoiHics

M ft« lo «r IM te dir eutwtìettvr tf»o«m,tr»factwthetf»appr«nt>v«ssumes
that sr» is tnforfT^ about politics and äbl« to shor« m hts own anaVaes of fveotsTHai
Jone w859«are of tt» larger work3,imer«5ted in 1t. and 30Ci8lV3opht?ttcat«tvthi
1 8KI*s ts suggcted Dv Mr friendship with Georgi anc feosalmd Howard, who Uk« ntr
and sought her company Art, politics ml I tir eture wre me topics of conversation at
tht Howards horn« ( ) Morris's ¥trs to Jantof the latt !870'sar¿r/Ktenoe that he
not onh/rtgjrtitfhr apparai of tnteH^^
public affairs circumscribed common grumi
What wts true of tf» 1870 s. when Morns was act ivf in the Easter n Quest w
Association and tn touch with tr» Librai Pr ty, remained true in the 1 880 s . «»nen r»
Meant a socialist' Kelvin ( 1 994) introd ag mmt

O71)
happened torn« while i neve lived here ihavealw^feU mv»»f like( ) lodOK here

, 23/1/1873, Mivi« ( 1904) pag 176

(172) l«-nrdSnaw(I936M@l«w(1921)pag 60 Destacat per 8| t r« D logr aft contem -
porants Soort )a filarlo (k Morris amo J««, Kelvin { 1 984) introd Mo xxxlv

(173) PaulTfwi»pw(l%7)pài 39

(i?3t)' Mac» a» H 190 niï, yag w

(174) Cartate! 1 3/1/1883, cltÄ par Martell (1901/4*)!! peg 87, HtndrsoM 195C?

U 75 / V»irt il rts0ecttfi capítol 3 l "La poílflt»ca wtorn el ptî m0>t politic dt Morns
i proíton« t«or» actuals"

(176) "I8wisked^thj£dttortogtvti0mit9rt«ahisttrvof
tornii SKitltsl" 1 1894), Morton ( 1984) peg 24!

( 177) La comparació amb les conversions religioses ha estat sovint utilitzada pels estuoiosoí
de Morris per esplicar el teu peculiar socialisme Veure Mackail ( 1899) i,
recentment, Menten E1la( 1976)

(176) "Mor r it brought m the movement all the enthusiasm of the convert whose whole lift
ned served as a preparation for conversion ' E P Thompson ( 1 955) peg. 304

(179) "Oflflh/ enough, i mo read some of Mill ( ) Those papers put the finishing touch to my
conversion to Socialism' At» //ÄW^Ärw//5/- ( 1894), Morton ( 1984) peg 241

(180) "Yetir«eiuiamo)o*.artftneyw tsevlMtosumrwlett
war , ano the fri ly el peoples com Dart again, m it were, and the more aNmore
()tv tous death of art before it rises again, re heavy mattr s to a small creature lue
«M, who cannot choose M think about Mem , am can Mend the» wreeawhit" Gartae
Oeorciana Burnt Jones 29/8/1W2, Henderson (1950) peg 161

(181)
duole la tf E P Thompson < 1955)

(182) 6DH Cote (1956) II. pags 364- 370 \^re ̂ W te pif»lW^ (tonades par
( 1901 /4fl) li, peg 82. Lindsay ( 1975) pag 252
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(ISS) I! Il »M«!« IM2.I8DF f^»«a»umUprpr)mrav^«JBunor«olució
cirarnentsocwiísta El canvi di nom. an oenvi, tingué !kc quan norr is era i« rnwDre
Älporttt 6DH Cote(195e)pàQ 371.EP Ttcrnp»n( 1955) peg 298. duna el
1883 cornetta^ nettamento*! social tim« angles; pegs 144 1«, oir to dwcripcio
fclcongrèsAleSDF «n QIÄ s aprovà uf» programa social istaVaure tarn» L inúsav

Old ( tilfe) peg 364-380, E P Thompjon ( 1955) 292- 537, Mew ( 1972) pig
3 1 6, L mosey ( 1 975; pegs 265-266, En gervel tots els autorses/wtsts destaquen
eï s*j car ac.r autoritär n leseve corriereis de class* Com a dstail. tothom recull ei

( 185)
1883l ¡«cana a Kautsk y 22/6/1 89' In aquesta segon«, Engels fona tarnt* tosava
opinió soore Moms E Is bMgrtfs de Mor r is que han racuilit els diversos <x«itntar ts
tfEngflssctir«elprocesdel8SDF ipostnormeritdelaSL wMew(l972M
UndstvH975) Per les dues cátese nades Lindsay (i97S)pacs 267 1 273

( 186) "
tneonqut" Paul Meier ( I972)pag 316 £lmetei»riorrisr»rea>ne»*raenp8riarde
la seva formarte mar Kiste al tamos article Ho* tdaotmeaSarmttst ( 1 894) "l must
think from continuous conversation with sucfì fr »ends as Ba* , and Hyndman and Scneu"
(Mor tor., 1984, peg 242)

(187) 6DH Cote n 956) li. peg 382. Mor ton ( í %7) peg 16

(168) ÖDH Colt (1956)11. pig 376, lmd^y( 1975) pE| 298

( 1 89 ) Característiques ' procedencia social de la majoria de militants socialistes anglesos
G6$?**Ü936KGDH Cole ( 1953) pap 371 iss.EP Tnompson( 19551 capi.
Par n 1 1 'The r irst two Hundred" , i en general , tots els biògrafs de Mor ns

1 190)
càrrec al Conill T Administració di l'empresa minera en que nevia estat el seu pare.
sempre mes va anar vestit da le mateixe manera uno camisa i una jaqueta blava de
sarja rústega, els cadells arr issats t una llarga oar pa La vestimenta de Mor r is,
palesament artesana, na estat destacada positivament i negativa pels seus contempora-
nis Sempre, pro, els ve impressionar Recul lit tempe per tots els biògrafs de Mor r is

(191) Veur«eOiasier(l92i),p«gs 2viss,elrel8tdeduesoonfrenc»es,uneflictadaper
Hyndman 1 1 altra per Morris, i la compar eoo entre I estil, l« personalitat i le
capacitat orator ia tf ambdós homes

(192) "Hŷ oinan s cortíudaftr that as to trw^irmantf.ip matter mote
hewantedtohavetheSDF undr his own control for whrtever r eaaon, that of course
sa»m«dtom«8thirigtot>tr«»st8d.butl(OT(e«tr^isr¥-uokfr()mrrw
mattr , pertly pr haps from a »ifish dislike of Querréis (of any worse neme you may
choose te give tt) but pertly also i think from strong desire to keep trie party together
if possible i per sued« myself that ( ) that the breacftmignt be mended í. that we
mightgoon with our work in spite of ptrional «title Between some of us (not mt)"
C*tadiMorris8Jenny«nl8que1ieApliC8un8dilesreun»onsdila$OF ,
7/S/1064, MM ( 1936) II, pfe 5M Soort le orsBBilW de Myndmen, veureOOH
Cole ( 1953-56), l P Thompson ( 1955), Lindsay ( 1975) i ritler ( 1972)
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(193) Ptl plantejament ft I« ou«tioprlam«nt9r 10 in aquest« pfimr a «POMI
dl ractttud* Morns, veure E P Thompson (1955) pao 455, Le Mire (l %2> pag
19 veure tarn» O O H. Cole ( 1956) li, pag 373

( 194) 5üCrei«pefsoooiitattaúric«(íeBelfortBaA icom vainHuir
Tnorr>pícn(l955)8part)rftlap8g 288,)Meter(i972)pòQ 323 1 ss

(195) Veure a Lenire (1962) pigs 1 9-22 com havia (f influir to polèmic* sobre el
Par lament plantejada en lacr »si de laSD f en les con(renc»es socialistes dE Mor nç

(196) L'acta*í^issiódel1orrtstelsseuscompanysestareproduïdBa!P Thompson
( 1 955 ) peg 359 viure W el capítol per lanal isi dels fets que portaren • l'escisio i
com aquesta va tenir lloc, pap 357-362.

(t9?) Per una valoració dtlCOrlflONWEAL coma revitta «partit loom a úrgandedeoo»
IdBOlugic.veureGDH Cole(1956)lll.pag I62IEP Thompson (1955) peg 383 '
ss Thompson (Mica tot un subcapitoi a comentar la revista

(190) Sobre l'or tgineinat «ricadi! Morris socialista, OD H Cote (1953) li, pac 382, E P
Thompson ( 1955) peg 56? t ss, U 1961 l.recullitpostenorment p;-r lamaioria
d autor s

1 199> Car ta a Jtf»ny Mor r ts, febrer l889,Mac*«ii( I90!/4i)ii,pag 218

' 2üO) I P ïnomspor, ( 1955» peg 3' 1

(201 ) EdftardDowsen TrmscriftswtstuiHK ( 1881), Faulkner ( 1973) pàg 310 Le f rase
original di Mtr r is era " an idle singer of an empty dav"

(202) veure to carta e Jiney Morris (fet 1 8/3/1 884. MMlntrofl Cwxix.pagivì Citada per
tots els Dwgrafs dts f E P Thompson ( ? 955 ) fins a Mlvm ( 1 984) introd

( 203 ) En reeutat Morns fou vestal duts vegades i sempre pii matti» motiu la pnmera
tingue lloc ei Setembre (fel i 885 durant la pnmera agitació en defensa dl la ilifiertat
d* eipressió a ta via pública fou aquesta primera vegada que Morris mantingué un
estrany col 'equí amb els poltern i rescena fou reeulHdeen el DAILY NEWS Le segona
$ esdevenf el Juny del 1 886 quan rtsorgi i agitació pel mateu motiu, aquesta segona
vegada norm fou deixat amb llibertat amb ta fiança d'un "scrolling" atesa la seva
condició de "pnt lemán' veur e el r esc«te Lindsay ( 1975) pegs 294 1 303
respectivament Veure també MM introd CW XIX, per una relació (fels «cr its públics t
privats m els que Morns tracta al problema (k ta policia

(204) Car te d» Mor ris e Georgiana burn« Jonas 1/6/1 884, Hendr son (1950) peg 198
Veure al respecte el capítol S 4 "Morris & Ço , Cronologia t activitats dt to firma"

(205) Per una descripció detallada de tots aquests esdeveniments. E P. Thompson ( 1955), no
oöstant estan ref6rits8i(Xes tes biògraf »es d§s de Mactail ( 1899) i MM ( 1936)
encara que var ten consMrabtomant tos interpretacions donades (fels efectss out
tingueren sotre Mor ris

(206) EP Tfiompson es el prlrw que dona ur«intrpretació de la posició d* vr sa antagònics
a to dtscr iodo dañada per Bax l Stiaw que havia estat r ecu llkla par alguns biògrafs com
a indici de! canvi de POSICIÓ política de Mor r is que el porfjrtoaabandomr el socialisme
ell 890 [MacvaiK 1901/48) li ,pag 205] Veure E P Thompson ( 1955) pag
497-496 Basa to seva intrpretacio en les conferencies Ftcutctte Worst oi n
( \ 887) t en el capítol sobre to revolució del NnrsofHoHtort recullint la sugerencia



14

1*34) Aoutst« ria tstat le mterpr̂ io donada per la m« or w dp
bíogr oís poster »ors

( 20?) £ P Thompson ( ! 955) pag 42? Thempon «te r*trwóf •wtttt idnen l'Ert« de
norrtsamitjansfcH«?

(209) veure el proteo, dtnpüBtr la pruner e ad* K) anglesa <*' doW

í 209 ) Les acusacions dl "punsme" « ralacio i te concepció «©rr»nf» mi W i to lluita
; )Mt ica son constants * te öiölwgrif M pol U »ca un cop »sumit , des ffE P Thompson
( 1 955) els Hm its de Mor r is com adir >gent polític D« tota manar a, en una car ta 9
Georgiana fet 29/7/ 1 ftM, Mor r »s m dubtava en qualificar -se t st (Mitin
'Also I knew that thar 9 area CTOÚ many other fatalists (if i »ty ustttut
mystlf ) who are m the mm posi'ion. and l ifen'l » why the,- should not heìd topthtr
and kttp out of the vtstry-Busintss, necessary as that may be ̂ rtatning the MHÍ i$
surely always necessary" Mattati (190 1/4») 1 1, pac 206 veure al respecte totes ̂
Olografie» i , en general , tls diversos estudis »ore •! social'sme d» Mor r is , ttxi , Paul
Thompson ( 196?) (Eg 227,Und^( I^TSiotQ 314 per una compar acioer.'rt i<?<
actituds puristas 1 1ts motnlitzacion: obrarts de l'apoca, Pee. son ( 1 98 1 ) pág 24

(210) UndS9y(l9?$}pa9 3D ^er una inter or etac io dB lo POSICI de Mor r, i er. reacio a la
preicioparlimtntana.vtureEP Thompson (19SS)Btp 381-582,awrtiraite
articits«rtnsaO(nflONW£/M. soort lagutstié, vturatawoirin ifitrod.CW tt.tjg
xlv i l«reterea»es als articles careiponents ai WEAL. PauHk-mpson f 19*7^ pòç
232 m rtlacio a i actitud prtsapar Ptorris il l890,WMirt ( l%2)pli 44

resoectealaouestiòparla^^
la seva cor respondmci? . Dasicamer ' en algunes di te m m i Georgiana Bur ne jones ,
tn its Quals Hof r is es m\l sincer en reiacté als íuDtes QUI 1 asset ter., i §n w crits a
Ola* w , on intenta evposar i argumentar la seva posició veure tarnt* la carta a O'ar*
<t» 23/S/i@8?puOiKKlaptr Pap Ar notti i95iCnrtiat»aai«o, Morris trtpwa
tarriDi yna conftr trcw t itolada f^/W4> tfAttíefltKn dictada per pr irr,er a ve^oa al
3l/7/t88?(r1r1U936)U,plQ> 434-53] VturtHrUntf «S CW «,piB> xlm,
LtMirt(

(212) "At presen' (s not worth while even thinking of the* . and our soto Nsintss is fo mai'«
socialists' Car t a a Glasier i / 1 2/ 1 «86 , veure també l àrtic)« apar agut a
COMMONWEAL sotre el tema * if we mi« oustlvts wttn up with Pr Mament wt ̂ a' i
oonfust and dullthis fact :n paople s mind instead of mating it cittr and intensifying it
Tht work thtt lies before us »ft prtstnlts to wtkt soctaltfts, to cow tht country
a network- of assediai ions composau of men who f eel tfittr antagonism to tht dominant
classes tiCHitsrm Writes 'WEAL , July ( 1 885). cittì sagons E P Thompson
(I955)pàgs 381-382 Mor r is acensaría lámetela posició oposant- se ara io
dar amenta la lima empresa pr la Fafciar Society amb poster wntetei 1890, ouan
havia )a abandonat Iti activitats militants Vture EP Thompson ( 1 955) pél 599

(213) Sobre lapc-le^icaentreM<rrisielsF8bians,vauiefX)Mr10NW£Ai 25/1/1890, pr
uno Interpretació de te aoltott E P Thompson ( 1 955) pig 337 1 a Paul Thompson
(i%7)pags 266-267 els oomtnt»ris di Morris a COMMONWEAL t?/5/l890tn
relació a Oranam wallas aparagut als FABIAN ESSAtó la er itica fun FaMar, ai li it» r e
de Mor r is apareixia publicada a TODAY ti Novembre del 1 888 , està r epr odulde a
Faulkner ( 1973) pags 315-317 En relació e com Morris porta 1* polemic«, veurt
Williams ( 1958) ptg 282. Lindsay ( 1975) pags 334 1 343, l Meier ( 1972),
també ! P Thompson M 955) tots els dörrers capítols In relació a tes «ptr itncm
conjuntes di Morris i te Fabián Sooety es particularment interessant I assaig * C- 6
Shaw (1936)



(2141
trv tocurethefDofstvi»»v"Cart880l«t«r 1/l2/1886,nMCWXX.Introd.paQ
«1,Crar»(l907)o*8258 Aínbtltiínps,íq>mt«r«unwns(J|]í(Hrraf»i<íi
Hammeryr, un esdev inguer m actes culturals molt ooncor r «guts Ho nomfc Shaw i Grant
M pertieperen com oradors, entre e) publK assistent tilt trobaven scvtni Q N Wells i
(ter Wi Ui Morns » until molt orgullos <f «utsts actes socialistas fins el punt que
•1 Ntwsofftarterr veurà w« placa commemorativa tf ells quan visiti ta sala

(215) äHMWÄW dictada el l9/2/l893.fouput)HcaiJöOomap«fnf¥p«r08orgeBarrlord
Sha* t) Fabtan Tract núm ? 1 3 Reedita* als CW XXI 1 1 pegs 325-35 Sobri tes altres

^QüC por ttn un tuoi similar, veure L«r1ire(1%9) Appendi» 112

(216) Per l«forrnacK)dplafraccio8r^(xisiadir^laUigö,v«ureVexpncaciodBlproc*:ö
C P Thompson ( 1955) pag 366 i ss, raculUt i r «sum it posteriorment per Lindsay
(1975)pag3l2

(2 i?) In une carta a Ir uceOtosier. primer secrtür i gptril d»l far t it Lacerisi« t alesi y es
(ftr ipnf di la branca (f EdMntNrgh di la Lliga, Horr ts ftfa la següent descripció di lì
situació ine whole tfting lies m tms, tha» as of course you notwed m thè lest
conference, there were two parts in the league the oía communist one, with whtcri it

C^rtaaölesier.crtidBaHri iniroflCWXX,iÉ| HIM Ptr ana
lefer.wrtEP Thompson ( 1 955) pag 463 iss, Lindsay

(216) Lindsey( 1975) P*g 319

(219) In rtltcwe lapolemweambelsenrtjuwles, veureMM introö Cw xix i xx.C P
Thompson (l 955 )0èçs 559- 55 1. Lenire ( 1962) pegs 43-44. Paul Thompson
( l %?) peg 2?8, Undsayf 1975) pep 3021312,
Per le posició dl Homs front e l anarou'sme, veure pr incipalment to correspondència
politica oe 1a% 1 089 1 els y tides al 'WtAi dil matsi« any Concretament, 1W u dii
1 889 s iniciava a la revista una polemica tetre li diferencia politice, i ideològic« entrt
socialisme i anar quisle en la gual Mor r is porta la veu cantant en to dVensa dal
socia'isme

(220) 5obreelC6mtatdirlorrt&ditoLlip,Hacà8ilii,pig$ 231 1 ss. pdg 23? pel procé:
di tancament * COMMONWEAL . Sobre el procés seguit per ta Lliga amb pòster wr «tat a
r abanfc di Horns, veure MM irtrod CW XX, par una descripció molt succinta, 6 D M
Cotoí 1953-56), í P. Thompson ( 1955)pag 5C7 1 ss, Lindsay ( 19?5)pèg 341 i ss
Sotre els fets terroristes dits anarquistes de to Lliga, Linose/ ( 1 975 ) pag 355 1 ss

( 22 1 ) Sobre lo personalitat artistica dt Dear le f dt May Moms, Parry ( 1 983 )

(222) La relació de Mor r 15 amb els membres deles Arts ¿.Crafts testat molt estudia« oer
una bibliografía especifica Veure al respecte Stansty U 905) La participado m
Morns al moviment motiva to major M ftls seus «ser its sopra eri i tècniques
artístiques í aquesta epoca Veurem MM ( 1 936) l,

( 223 ) veure els capítols 4 3 * 4 4 dedicats als ascrrts Mr w di Morns

(224) Alguns d aquests poemes esten r«cullits ah Cvv XX i», Al respecte, veure E t Thompson
( 1 9S5) pag ̂ 7 Veure també Oiesier &n/a® m $009 «anr .lesür , The Mattonai
labour Press,

(225) Mor tw^( 1967; paç 20, veure tarr^Ltnúboyí 1975) pàç 3C£
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(226) fliiiP l̂̂ lil*Ä8iif̂ i|irHi«rfiwi«ftlfimwiiiî  5«rt tominera
co»n Morris v« escriure U trrtuccio.veurttts cartes del l8C7,fspact«)m«nt le

Veure temt* Faulkner ( 1973) pr le reoepcwdel llibre

(22?) Entre a»9un«*ls testimonis *)5OTnpWV530Cia! ist« (̂  flor r K »»gun- (TH I?

Ofs*6ruce6laswil92i)fir»s«uttJ^Sínúrsor.,w Crane
Emery Walker i tfaUres insigne visitants Di Ms, petslbtoment es CoMen Sandrson
le persona qui »ntm«ssimp«(iflptr I« p«r«r»lita(*Janiv

(228)

(229) Nr !actaud*Purr«jor^3ofcree!socia]isme(itriorrts,veureJ«sr1erìùries
puMicadK pr öesrgtaw, Metlen ( 1902). 1 veure tambe el cacud 243 ftdteat a la
figura A Surne Jones SíDrelareíacioartts'icaentreamtxJOsamicsaifinaldtiaseva
.ide veyr e ti capitoli f 4 , la concepció dit i Ubre te del punt de vista grétte*

1230) 5^relacxrresocmdl'Ciiti)trir^rtsl@aorgtandSirntUona$,^irtKtlvirt( 1904)
introfl Per una ona! ?idp la f »gura »Georgiana en la v?da de Mor r >«, veure HrxJsav
C 1 9?5 ) MQ 35 1 , f par tir di levoiuoo di 1 Mni fenien contingut en els (litres dt
Mor r is i com aaue; evoluciona des de la Runa Ginebra fins a la Clara l to Helen del

( 2! i ) L existència de contactes personals entre My r is 1 Engpls foren sugpr its per £ P
Thompson ( 1 955 ) Vtyr« It reléete <te»$ métenos a Undsey ( 1 * 75 ) i Meier ( 1 972 )

12321 CarttioiR'trdPi l9/3/5S90,Cit»tpeTlindS8>'(t975)p89 345 "But I snail t»
at IE to oo i us' as mucn won for the movenient when tne League is gone ts i dù no*

<233) Carta di Morns a Glasier ie/12/WO.HenätrsoM l9SO)peg 330

(234) El manifest de la H$S esta reproduït a MacàaiHi. peg 239 La societat laprova el
2/1/1891

(235) veurtl'obituandi Morns escrit per KropotkinaWEDOMelMoveifiDridil tft%
[Faulkner 1973, peg 400] SoO^e lasi tuacio política de Mor risen aquesta «rxca, E P
Thompson ( 1955) cap III vil. Lindsay ( 1975) pig 357 ctte»t Thompson

f 236) Així per exemple, la històrica vaga dels estibadors del moll di untres dei i 869 feu
reconsider er molt aprofondidament to Importància dl to llufta síndic«! Veure Paul

1967) pag 231 Veure tarn» la interpret* ió que E P Thompson ( 1955)
i fet i dels comentar Is de Mor risai respecte apar aguts a C»MrlONWEAl ien la

correspondencia privada amb tfaltres dirigents politics Per un resum de la qüestió.
Lindsay ( 1975) pap 339-340

< 237 ) Sotre el freos polític di to Lliga oom i partit i di Horns com a dirigent pont«, veure
OD H Colei 1953) n cap M, £ P Thompson (1955) pag 572. posfiBtomentieutor
mes rotund, veure tombe Lindsay ( 1975) t Paul Thompson ( 1967)

(21 1 1 CartaaOtosteroii 1 9/3/1 890, CHit per Undwf 1975) peg 345

( 239) Aul , segons Macàatt ( 1 90 1 /4«;n . pig 209 tne manifesto bears the traces of a JOIN
authorship in which the hand of Snow and the inspiration of Mr Sydney Webb art mort
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plaintv visible «un «mi of Morris * Segons C P Thomsoon, l'isti) del «piftst
8ss*v»l« ̂ orris com l'autor principe!. v*uretamt>éLtnds^n975) pao ?59 "tu
fact n jwms certainly o )oint wer v of Morns and Hyrxínan, w Uh very mit of Sto*'

(240; EP Thompson 1 1955) pag 618, DnöS9y( 1975) pao 563

( 24t ) Per una analisi de I« raons Que impel·lien Hyndman tuo v incular -«al movwweM
politic que formaría riLP , vturt O D H Col« ( 1 956) pòg 350 1 ss Veure també tf

340

(242) OJasterC1t2l)pèp 135 i 137 Refer li tarn« per L ;rxísav( 1975) cam aprovo*!
cornprom is Dolitic*riorr is an apuesta ultima epoca déla «va vxJB

( 243 ) Sotre la reeonsidr acto * la seva poi U ice anter TOT en te referències í apunta ep» i
elsarticleipu&hcatsateaiversesrevis'es.vwreEP TnampionntSSiCap HI Vil
lili V, Vturi lampi G D H Me C 1 953) il , pac 309-390, recull« festes per la
maior la di biògrafs

(244) EP Thompson U 955) pèp 6M-6!2,¥euretaff»beLef1tren%2)lntroß

{ 245 ) ».ropotk m ( 1 096 ) [ Feulàner ì 973 , pÉQ 400] L8 idM fts tsW «Bttr wr m»t
rtcullK» wr LfHirt i interpretada no tini m termes anir<}uislts co» w> relano t te1

aractwist«uis » lactiviw politi« twarn* "Morris nafl te or chtnpj
fundyntntaltv riti {wlitK^! idwls But it may te (NI t» ftlt te useful in v» ne« kind
of agnation The usually aocectec form of campaign speeches, tne eiog- of his own
enampton arai dvmntitfion « his otyonent . was fr outside nis formal practice and
there »s no indication that he never »astrei , or tr w to master that teefw«iut ( ) he
was new atei to beccm a politician" ieMtre ( 1 962 ) oaq 50

1 246 ) iots ils tstuöwses i Bwgrtfs actuals ft Morris cotmtiBixen » cwsiorar ti*, motius
(ü salut co» la pr incipal »usa del oompor'jmtnt poi-tic di noms «n els anys 90
Veure C P Thompson (19SS) cap lli Vil. Paul Traspon {1%?)pe§ 231. Unosay
í 1 975 ) pag 56S Unteement leMtre apunto te potstoiinat que en el·lons txistits ir.
d'altres raons atas ei fet significatiu que tant en ei rsmarencies com en »es seves
activitats pr ivadn s »ntsnstf iqytn te dMiddts a l'rt par damunt * les politlones o
teòriques vtyre Lenire ( l%2>peg 49 1 ta nota anterior

( 24? ) f n aquest sentit veure els artici« Ho* lòtnmtftood'tï aparegut a JUStlCC ti
1094l wr» ivn¿u)mmuni$tv*y\\i\ lö93per ela puCUcacio anarquista u 6t t* r

(246) áttr/Anaaw^árii^/^ (1894). Morton (ltS4) pai 242

(249) Lenire (1%9) Appendi* U 2 Vere també E ß Thompson (1%1). trafl

( 2SO ) Be'for t lax . Victor Dave i William Morris A StorlAca*jniotthtaimrriu<vc'Py:'
( '886) SocWlist Pla»torm num 4

(251) Morton(l%?)pa8i20-2l

(252) W»t Who* to tot »r "MM (1936) II. entracte, et« per E P Thompson (19^
a partir «l manuscrit encara no publicat di la conferencie • Morris

( 2S3 ) Mrts$ Oaiïsfmy < ' W9). els tetos escrits per Morris estan recullits també s
MM(l936M



(214)
don«j8[»rEm«rvWalkerinl«pftmer9eKpo$K:K)dil«30C»í<9« £ürtr*tptr uñeta <k
grafista, tipògraf i impressor una llarga btbltograf »a espérela! itroda Entre la

aditatper NieOw veuree)r»st»ctetotílscapnoi iO Horr is impressa i grafista^

i 25Si 1 1 967) Up 63-64

m^ «̂f !Sf4),

i» wlt ganer al sufre apuestes novel te, L mus*» ( ! 975 ) pip 367*69
veure la tit>lwgr§f i§ «petti ttan

(25?) WM introA CWXlV.pl^ jwv.SprlM0(1934)p|g 50,mw ( lf?2)^| 361

Crtii 20/7/169S. Nwflr» i tfSOlpü J70,ctWpr
«fei Herr is poti t «er tptw

I2t<» If* trwnpsP'niOSDC*» 'H VIH iptf f»2S
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2. il temps 4t William «orris, corrents 0t pensament en la
soc I «tat victoriana.

Per damunt de qualsevol caracte ".¿tica, MC«TIS va ser una
profundament vinculada al seu ternas. Tan el seu pensament com la sevä
oora o« dissenyador constitueixen una de les multiples respostes donades a
1 epoca davant la problematica especifica dei seqie xix encara out la seva
siguí una de les mes suggerents i nques Es descobreix en robra de Mom«
urn forta influencia de l'ambient que va viure i de ïa trad>c»ú cultura1

anglesa, pero tambe de tota aquella época Que en rebutjava amo tar»
convenciment £n acuest sentit, pot considerar-se horns com un aeis
victonan« mes destacats va néixer només tres anys abans que la Rema
/»cuna ocupes el tron d'Angìaterra i va monr cinc anvs abans du* ella
'ota ïa se »fa vida va fanscorrer oms e'S límits dei per¡ode victoria e; va
forn,ar repeat influencies de tots els personatges mes representatius ae
i eooca 1 1 imci de 13 seva vida professional coincideix amo la menat d?"1

:-er':de E! t""-.:* Morris seri ana de les fiaures aye mes contribuire à
c*f "i"r i*: característiques 5 aquesta etapa de ¡a nistona a Anaidte^rj

£n ..• s«ey corijunt. i época victoriana te suficients carácter ist «q«,*«
procree, coft1 per de^n?r-i3 cow un per»od? t^'stor'c en e1 p'e sentit de la
rara^'a Ta» t c^rl ooe ra a J evciuc k» dt les arts, de I arquitectura, a !a
Trra/-; ae" d sie';» COTÍ jct ivi tat pro'ess-oij!. COT. pf* Que fa a 'a
r,is!or:a co: i t ;ca i a »evoiu-no Or 'es idees, e1 reanat oe taPeirs* v t c t o f ) 5
te peca'iantats i que la diferencien detape? anterior^ i posterior:
Per-; 3 mes, 3e¿ dei pur.t de vista ae i amb'ent cultura!, Or 'a hist^na de!
pon«yriAn' i »a >ev.i orq.v i^ra-no social, ! etapa victoriana ortstitu*.. ur
fertOffie'! essencialment oritanic relativament oposat ài oue s»jcceiá en *¡
Continent per la mateixa època Durant aquest temps Anglaterra assotes^ ¡3
categoria de primera potencia mundial tant en 1 aspecte economic com
poètic i aqyest fet es reflejara en no pocs aspectes de la seva cultura

Prooaoitmerit un oels fets mes representatius en el pensament i ia
reflexió teòrica es la E f̂ocupacio per la problemàtica espeaf icament
anglesa. s^Tise referir-la ni comparar-la amb les aportacions pròpies
ö altres europeus excepte eti contades ocasions La tradició cuitarà!
i art, l arquitectura, les formes polítiques, el sistema legislatiu angle?
i estructura econòmica de la societat o les condicions socials de vioa son
sempre presos en consideració acompanyats dt l adjectiu anc'es u
ontannic Aquest és un aspecte Q« la cultura anglesa del seg'e <!x
una motivaciv relativament comwerisioie ates el desenvolupament
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economie t oolitic assolit tn aquella època per Anglaterra respecte de la
resta f Europa Per :a qual cosa, aquesta consciència, dels Victorians o>
ser ia nació innovadora pe? tuceHtncia tn funció del stu otsenvoiupamfnt
mistrial i la satisfacció conseqüent, es ref lewe una situació alesnore:
real i indiscutible encara qu? en analitzar les innovacions concretes ne
sempre sî u» així

A partir d aquest sentiment generalitzat de país capdavanter i
innovador, no es estrany que la ref lexió teòrica centres el sey objecte
d'estudi en el propi entorn cultural, però, a la vegada, ático afavorí un seov.
aspecte característic de la mentalitat victoriana el reconeixement de les
transformacions profundes que navia sofert i que encara estava experimen-
tant, la societat sense que aquestes tinguessin un parangó arreu AIXÒ v*
difondre de maritra mes o menys ornerai í tzada la sensació de viure en /,
period* de canvis i transformacions oe pertànyer a1 Que Mili anomenav •
uria etapa oe transició"1 Er» aouest sentit la victoriaria fc^j yna d* «es

etapes Mstoncrjet que mes consciència temi de la seva &rop:a situaci'- er
relació a1 Proce* -it^tra1 dt la nistona. feno^ien q»je. en t-o^a m»da,
C-'c-v en i a de' descoD'fT^r.t oe laatnaarnstc-ncd iniciaos per ia
• i lastrado setcent«?*ca* desenvolupada pòsterlormen» 0€! romar.tici5n·í·
L e tement oue potser deTineu miüor lapecynar aproximació victoriana 3
.a r.»«tDría e*. :a discusio entorn d* la lògica del proore! dut-tart ayr siaj1

*a ia He< naturai du*1 rfge»* i evolució d<? la nymamtat a traces fle
.t« ia ma;or ia d a-jtorí rtC'fes*rit3tia5 a aquesta ep:»:a rei lexioriarer

la iota oe progrés i posaren en duote i existència dur,a milita
Msto^ca Ei proles era utilitzat oes de dues perspectives o be es volia
demostrar ¡a se%a e«is»encia corn una necessitat lògica matq/at auf, a ta
vista deis esdeveniments, era difícil ooservar cap desenvolupament de ta
soc'et3t vr3 'a m:'ijtT3. o 0e es constatava ta seva inexistencia, es
cdTisiderava la falac'a del progrés i així es podia denunciar el retrocés out
suposava la nova situació nistorica en relació a les condicions de vioa ur,¿
i altre POSICIÓ dominaven el panorama cultural i ocupaven inte! lectua-s i
filòsofs, però també van condicionar decisions polítiques i van orientar
moltes mesures guvernamentals er. la realitat social Lògicament, els
avenços tècnics relatius ai comfort, i a la indústria constituïen ei repte
mes important per amooos punts de vista

La Rema victoria va ser coronada l'any W, cinc anys atant ei
Pagament navia aprovat, desprès de nombrosos polèmiques, la pr^ne^a
reforma de la llei electoral per ampliar ei sufragi Històricament i etapa
victoriana es uria epoca sense canvis radicals ni grans innovacions
revolucionaries, ecwiparables a les del segle anterior, tou mes aviat una
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època concentrada en el desenvolupament ' aplicació de les transforma-
cions ocorregudes tn ti primer terç de) segle» conegudes genèricament corn
Revolvió industrial Durant iot el penose, la industrialització domma ta
situació económica f ms we és viscuda com un procés inevitable i
irre*,esi&le la "Reform Bill* del 1832 suposa la primera coni irmac'í- at irí
transformacions anteriors i el prim«- signe d acceptació dei nou sistema
economic amp totes les seves conseqüències socials i politlones D altres
reformes df la l'ei electoral s'aprovaran durant aquesta etapa i en el?
darrers an* s del regnat es discutir! el vot dt les dones com un problema
natural Les graduats reformes de la llei electoral 1 1 ampi'acio del sufraç
a past de reoatxar requisits economies en el concepte dt ciutadà
demostren un procef de substitució de les classes dominants però tampe
unaoradua' dt'usiode! principi de la igualtat política entre els individus »

a<,t*5fla5fre$cias8<»$ a1 j*x poiit'C AHI s« la primera ret orma U'u
3 "13'da c«?r ii d'SCusio entre Conservadors i UiDerais -e? a dir «•itr*
To*"* s i w*igas, enrara oye la figura del wnigg snaviamoai* icat

at er^e'í respecte de! seu or ige" a fina1? de1 sea'eni*- 'a
'otma acons«»aui desmemprar defimtivarrient e! P'3 rttf Lit>era

- " jf»a no^-a erryctyra oc-iitica Q'J*- r c-er uf»a part ^r» ta't

Er e'* arivs 9C
"; o

ci'j?a*i oc-rKe« f 'jrií"«Ki a «e* c»*f 'tfS T cornac ion« soci distes D*r f|j( -if
1 3^, i-»'"* p1 r-a^'t Latiof^st3, o ?n ei py^it dels tr^a'ia^r* u .ir'"'-» :
se:. r»te r«;a r t '2t ra2'; ic orqy 'tratta 1t leí "^adty'y;

A ' » i anrii5 f a la soc let af ve tonare la po' - t i c a af»] ^sa
! organerà a vr-'tarit oe> Moartidisme tiectorai auf en DO «t ica ir.ter :r

iFo»'3 '¡c's que 3*3o*fi/r*n la implantació dei Iaissezf3 ir<' eco^oT" %

en DG litica externa, l acompliment del sistema colonial En aquest sentit,
la llei més representaba de la politica interior és la derogació dei
proteccionisme dei Plat, coneguda com la "Corn la*" dei 1846 Signif ica*à
una de les pnmerçs demostracions de la necessitat de no intervenció dei
Govern en la logica economica Tanmateix, el Govern i ta Corona no
renunciaren al seu paper i participaren activament, encara Que con un soc;
mes, en el desenvolupament economic l'exemple mes evident d aoue sta
act nuö sor» íes diverses activitats dirigides a millorar la quanta* ee,te?:c3
de les mercaderies industnafe l a promoure e! disseny anales & "Ci;1:
sim;. ats dominen ta politica colonia' de i època malgrat aoe, oes i<- e--/.*
de vista de les victories militars» siguí en aquesta época Qua^ e-
colonialisme arpies sotreix les primeres derrotes serioses la
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Crimea (185-1-56), Its revoltts d'esclaus a Jamaica i la cruel repressió
entre »da pf i governador representant d Anglaterra 11866» tonegut
generalmentcom laffer EyreJ. itsrevoltesde iaindia,paísdel quai ia
»emanavia estat coronadaemperatriu I any 1876,1escàndol de ia
repressió turca als Balcans entre 187611878 ! l'amenaca de guerra amt
Russ'.a í tue Eastern Question"), ia guerra amt) eis Zulus i la desfeta oe
l exercit angles a Africa c 1879», el problema de »autonomia irlandesa
rcoercion&in dei 168 n. i, finalment» l escàndol de la pacificació
d'Egipte ( 1882 H la derrota de Knartom l'any 1884, sot» algunes de les
ínter/ene ions roes desafortunades de la política colonial victoriana Totí
aquests fets trascendiren 1 ampit polític per influir i conformar 1 opinió
puoi'ca, movent amplies campanyes de recolzament o d oposició ai Govern

Des del punt de vista quotidià, 1 època victoriana es una de les
•ase? mes .mpor:ants de la nistor.d contemporània ia majoria of costums
* r»3üïts de ia :y«turj occidental tenen t* seu onge-ï en aau^ita època

nr 3 c.v^i'oar-je en aquest mateu penooe com a formes o> reíalo
1 ^a-al-j''''^! I organització victoriana dr la vida ouc-tiíiara '•.
'f " :•> r^Pi oe tes classes mes adinerades i economicamen'
-ar't! sin.- oue s estructura a i eritornoe les classes mi». ie« ta
:3 mora1 puritana de recolliment dowestic üasacsa en els vaiors 3 üf.a

í y-r a redu'd« a' rmcì' essencial, i en ei prmcí&i redemptor d*-1 lf*t"s:i

c*^ a ur> r."í ?f»rna & s*JC»fraciC' individua1 estableixen tof ur, sistema c*-
«•ida da* per a ooder satisfer-lo, necessita a una reorganització de la
cultura material i de! envoi upar a un parc doöjectes radicalment r»ou *(
r«;dra *"3ent a ' actualitat

Entr* ií»s s^vfs guarís aportacions nistonoues, la sacietat
vict:»nar.a compia amo la definició del model de vicenda wrgesa i arr«t ¡a
«'stematitrK'o etica i estetica, de la vida urtala, amt) la institució o^i!
caps de setmana, dt les festes socials o dels dinars al camp En aquest
sentit, sera 'a moral victoriana, en centrar-se en ei cuite a la respecta-
bilitat com a valor principia! de! reconeixement i de la relació social. QUI
ocfmira ei parc oe funcions que caracteritzen la societat actual La
capacitat innovadora, técnica f estètica de repoca aconsegueix, doncs,
incidir i :, ansTormar la realitat social fins als aspectes aparentment
insignificants

Com a periooe Mstoric, l època victoriana cobreix una etapa
relativament llargs i no sempre homooenia Per una banda, e^stei^en
caractenstiq-jes generals que unifiquen i determinen el penose, pero
i altra, tarnte apareixen diferencies estructurals entre les diverses
oecaoes Er generai, es po<»n diferenciar tres grans períodes en e! si
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refiat1 el primer fftrly Victorian! s'intcta l'any 1832, data oe promulga-
ció de la pnmera reforma electoral i s estén f ms ai 1848, ei mio or
Hioñ Victorian >, compren Its decades öe! 1850 i oei i860, el tercer, i\ate
Victorian*) comença él 18701 finalitza el l90i»anyenQuemor laRem? ti
pertot anterior a la I Ouerra Myndial, considerat a la resta d'Europa cor
i época dei canvi de segle i com la öarrera fase oft segle xix, correspon a
Anojaterra * ia primera fase oei període eouarail, öl ouaì, si oer una oanda
constitueix una epoca de refIUK i consolidado de l'herència victoriana, per
l'altra ès i epoca en gut la critica al vfctoriantsme es mes despectiva '
desplatada En considerar ! evolució de les arts i de les preferències
estètiques en quant a 1 arquitectura i el disseny» els períodes tendeuen a
cesplaçar-se cronoioqicament encara due tam&e és manté a<juesta
i estnjctya tripartita ANI, s observa una mateua tendència estètica
enfe e's oDjecíes característics de ia primera època i els dels anvs 5i
Des de 185^ s opser^en canvis i una nova oireccio «w» es conbOlidarí vr'5
í»1 !£"% 13 estén f m: Quas'Oe a m-tjans dels anys 70 Els ary* 80 re:*/1-1-
le* ter-de^'es dels anv5 "*0 i la se^a smtes» reu^fi» en un se»! w 1:3* r
•33rre' xrï Of 5rJ!f

ta prunera f K* oe( victonànisme, oue cc^tcideï» anc- ta K'vev f
3c laPeiro e! unae&oc3rei3tu'ament turbulenta Hfrevadtrfrtao^ 'a
Pc.o'uc'o industriai, presencia ?a imclar.tacic aerea! dt la moustna11-
zac': ! e! ca&'tai'sme. • la se^-a p-jmera crisi ecortoniicaer.eis ar^-: 4;-
í"*Trte Hynqr^ Forties ) L adoocio o^ m acuì nana er« ìa ma»oria 0€ sec*or?
basics oe i economa comporta aesocuoacio i atur, » desenfocara ̂  it:
£'•)•**•>« revotes ot'rtres Qye des del 1838 donaran pas al rr.ov.rr»er.t
Cd'*'5ta ; crvejona-a*. !es p'irricfts orgari'traciors smaicai« E'- M'» a •.•>
or-3fr 0€ coses en aquest temos comença la ses integra«: io oei moviment
romartic malgrat que continui vigent fins ouasice mitjans de segle EI
romanticume oerwara en aquesta epoca cap a una tradició de re&uig i
critica sistwnanca de la societat iiwustriai Basada en i idea!
medievalista Aquesta tradició critica fou iniciada per escriptors com
Cofc&et i els propis poetes romantics, pero troöa en ei pensament de Car !>••*•
el seu millor difusor Donarà els seus millors fruits er, el període victya
mig, Quan el medievalisme esdevé un sistema de pensament i danàio
teorica relativament conerent Dici-ens, Tnacneray, Puqin, ftusi- in i Morris
son e's representants mes importants del desenvolupament d'aquesta
tradició crítica er, la qual, malgrat la diversitat del punt de part»oa. n; es
pocen oöiidar les aportacions critiques de figures com jonr, Stuart MI: i ¡
Mattrtew Arnold
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El sefon període ( 1850-1870) es una etapa de relativa calma
politica caracteritzada pel benestar social i la prosperitat economica
Tanniateix. les demostracions «reres §e la decada interior pr̂ cNjutn tota
un corrent de pensament preocupat per les coMicions de vida de la classe
obrera Aquesta es l'època de la fundado de moltes societats Detectores \
benefactores, a denunciar els abusos contra els pobres i deté's
L exemple mes eviotnt es la societat vet a la protecció de la infància, pere
n existien d altres destinades a ajudar !es dones o a educar J*s classet
treballadores (Workma Mer/s Colleqe) L'aconteixement que preside»,
aouesta època es Ja Gran Exposició del 18*i on la indústria ançlesa
presenta i confirma fi sey potenciat econòmic Però si be des del pun: de
vista polític aoueft es un període relativament tranquil, no no es tant
respecte de 1 ambient cultural En els anys 50, la tendència natural es la
confrontació entre polítiques, concepcions religioses i sistemts d*
pensament ».aboiemicaentre pnuiistmisme i romanticisme nos*a^K
sc-d*'v reD'antejada enfe els utii'tanstes » e's crític* de i inducina'r-
r ,* er« termes s'miia··s a CC-TI er i arquitectura es desenvolupa la feataüa

:a of'? f st »is En e1 a»%$ 6»*., c»ero decau la virulenta de ¡es
e's d'versos descooreixen aspectes positiu« fr» •«•:•

Of í? sais af'.íacjon'stes S opserva ura tendencia a la recerca
ïi^íf«1. í yr«a actitud f eclèct ica auf si terioeli«"«ir»aradff irif'%a-
•e« fron»i»rts reduirà enonnement f! coníinayt de cadi

seu C3r3:tfr 'd^o'oq'c per esdevenir estudi rnstoric, i aiec^oro: ' yt c o*"
'a D; " ' fra c ' f-:.-»r«:irr'i2, afrï·fitaf*if' f's seus p'ot·'e'̂ es espec'f.c? r*

L i«" îf-.* 3-je cara:**** i fza f darrer pff 10* f s en e- fons r,i
c ic .e: discussions de ! preva ti rrc»iero3*«c3

est-ec'f'.a aue cractentraels an»s 8C·nod»%erge!A sut·staricia'mept rf

e's seus princ'pis i en les idees c» defensa de anteriors, pe-c
e' na caritat radicaíment Duna banda les
m^ sepyef HOTTIS de Whtstter, o wilde o ttormy snaw,
per referència ais stws precedents Mstoric: però ts veritat ay? n.
afronten antafwnoues reiresentat ives de i entre art! »c
reftm i societat industrial Ien al contrari, quan aquests autors s oposen a
sistema indústria' com es el cas de Homs. fio f an en funció del futir
tfuna t quan s'accepta la »dea duna lluita d? classes
ja w es tracta de i entrt ei capital i raristocracia Strn, •>•
prenore partit pe! woletnat i la seva societat futura
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ind»,ibtabltmtnt William Morris constitueix una dt les f igures
(tom mants en la segona i aarrtra etapes del període victorià inicia ia seva
tasca de dissenyaoor ei 166 1 1 la seva primera casa, ia Red House, na estat
sovmt considerada cm \ edifici oue marca ei canvi d orientació de
rarouitectura victoriana D'altra banda, la stva empresa de decoració es
una referència obligada en el panorama vuitcentista del disseny noms
constitueix una de les figures claus en l acceptació de la professió del
dissenyadof i ja des del IS80 fou sovmt reconegut com el mestre
indiscutible per la majoria de professionals posteriors Tanmateix, quan es
compara la seva otra arop la dels seus contemporanis, homs apareix com
el representant a una de les Unies de treball possibles, encara aue sigui
una línia fructífera t reexida Actualment, resulta quasi be impossible
valora^ ' 'obra > l'aportac'o de Horns a la tradició del disseny sense tenir
er. compte *is a'tres professionals, les altres línies de treball t el seu

De la matera marera, el Densament dt Morns s inscriu tarnte en
jr«a de its fadi: » y s de reflejo teorica de1 seu tem&s sense Que auo
Sur« £ i re -a* -"tra1* "¡a s*»va originalità* POU una oe 'e: íio*jfes
vi'*ce'fíTei fifí influïda per da'tres pensado^« i artistes conte«r.Dorarii5
i f be. Dtr yf i &ar»aa, a partir oc i a seva biografi 3 Me'ns Dot «»m&:y -jf 3
*.3a fa enjyarada e", aloyf.s de's moviment« ' tendències im&cftyiis a la
«evaeC'Oca per i a í r a els seus escnts palesar- ur. proVid ·r»ri*·uefr»·r»

:orr*nt< »nteorants ce. seu anìDit1*'* cunyat f.f.r 3»,.. 0^ ^
r les iriíiijfnc'ts Que concorrer en la f ormaci^» o^ 13 seva *-.t"i

- seu pef sa^.e-.t, *« necessari. d inicia' i estui- de Horns íef yf

pre·t te's oiversos movimerits culturals Que defme^er» íes
cara:tenstiQue$ essencials de i tooca victorir«a

i oDiect'u oc i »tjneran victorià oue es propota es e' oe situar
r-istc-rica^ert i presentar els diversos interlocutors oue Morris va ter if a'
üarg de 'a seva vida Cronològicament, el recorregut pren eri consideració
pràcticament ia totalitat del període victorià En les primeres eta&e«. due
comprenen des dels romanticisme fins al i860, es descriuen els diversos
mc^tme/it« que influïren Morris directament U segona, 1860-1890.
considera els autors contemporanis respecte dels Quals es compra la
seva obra En el cas de les primeres etapes, es presenten oer separat les
diverses decades a fi de poder trttcar amb mes detall les característiques
de cada i e' específic de li seva ai>ortaci6 Er« alou^s cas;s.
com el de Rusfcm, *$ preferible presentir diversos aspectes de la seva ̂ ra
ates oye la seva influencia en la formaao de Morris fou decisiva, tal i con-,
e f o*ixe&ie v
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Des del pynt de vista dt la coherencia cronologica, els divers?«
autors i movimenti s'nan introduït o Pe en i etapa en oue es va difonare
mes el sey pensment» respectant lorore generaciona!, o De en I epoca eri
que Moms sent directament la seva influencia Potser el ca? mes evident
es la consideració histórica del moviment socialista ancles, fi qua!.
malgrat ser tractat dins ei parafa? corresponent a ! etapa '8~:i-i8%,
coincidint amo el compromís polític de Homs, son revisats aspectes i
precedents esdevinguts en fases anteriors

Atesa la diversitat de l'opra mornssiana, la presentació de
i amDient cultural de Morris te un caràcter panoràmic, la seva arcpntud ve
determinada per ia mateixa Dtogr afia dt Horns i pe! procés de formació a?
seu pensament Des dei pum de vista temàtic, es formen dues 'mies
Mst ór laues paral leles corresponents a dues tradicions de pensament
relativament autonomes e^tre e'les Duna banda apare t* una línia de
caracte1* art íst ic en ¡a ouai destaauen la historia vuitcentista dei <j»5ser'»
i oe i 3*3u'te:tur3 i ia reflexió teorica corresponent, 13 segona oe caire
mes ten:, resu'ta dels diverso« corrents d* pensament set-re la s:cietat
ar-o'e? í . - es^r* - c - ï Qur dfs*mt»ocarar>, resc»ectar.t i r^'.uCK« perso'ia¡ öt
fyris en una renaio po-inca Junt a aoi-estes ones 'inits principa«:
ap3'A% iani3tor ia í aaye'is moviments c·ictorics i iiterar«: aue tinqyere"
una ir«Huer»cì3 e^ 'Vrr ç com es e! cas dels Pre-Rafaeltste? i dels Estete:
oe ?ma.5 3- seav

£rit»"e e's co<*rer·tí «i* pensament aií Que no es ocna yr. iraitar^f'*
es:e:.?ic es cot tro&y ur apartat aeo^cat a i anansi e^o-utivi of:
corrents medie»a''Stes tar«t en ¡a ^essar.t a^.ist'cacorr DC^t^ca £r > -f\
cascs sa postura m^cie.aMsta af ¡ora com a rerafons oe i est ja» c a-çi /:

autors reDreser!tatsas però es tractarà amc mes ae*.a«l t1"» e!s cac-ito'»:
oed'Cat! ai medievalisme oe lorns car fou et mater* Morris qui va estar.,1,'
e's límits del corrent proposant la seva superació definitila Quan a la
visió política implícita en el medievalisme artístic, aquesta apareí*
dispersa al tractar alguns dels autors comentats, com son Carlyle i ftus» »r,,
però cal tenir en compte OM? lampe en la vessant política, l'obra de Morn:
clou el desenvolupament crític del medievalisme dotant-lo d'un contingut
polític actual

ur. altre aspecte no considerat especialment son !es influire íes
culturals provments de l'exterior d'Anglaterra i la reiacit d« Morris amr.
al·lres mamfesta«:ion» artistigyts importants a I època» com e! Rea^sme
pictòric, simoonsmt, o els o># tenen un cert parai leiisme am& i oora o^
Horns Aín per exemple, la visió wagneriana oe la mitologia nordica o e-
teatre ö ibser, : e' sey tipus de critica ytistica Tytfnatew. Morn* ne ?cv,
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una f ifura atenta als moviments culturals del Continent, i, apart de
una vegada amo wagner mes per voluntad de Cossima Que del propi horn*
no sembla compartir ta absolut Its idees i la concepció artística oei
compositor Com explica en una carta4, florís m era gens amant del teatre
i encara menys de l'opera mit considerava una forma artística obsoleta i
rnvoia, propia d estils corr ei rococó i d èpoques passades, i dissentia i «j?
fet per waper oe ta mitologia nòrdica i de les Hebendes de la matèria o*
Bretanya En el cas d'ibsen, si Pe una vegada va veure una obra seva, ne
ariba" a comprendre rambit de la critica de l'escriptor l confessà repeíla-
ment no naver sentit cap interès especial per conèixer la seva ocra5

finalment, tampoc no s nan considerat en detall els diverse«!
moviments per a la reforma de la religió característics df la primera
meitat del sede xix i oue Homs va viure en la seva infància i primera
joventut Si. per una es po? oescopnr mfíuev.a ddO'*?"-
moviments er< les seves primeres actituds vitals i voraci-:»*i's con- *: r
ca: de Charles ^ 'ngsiey, aouestes desapare^e^en ae1 seu u"vers fl^
pensar-e^t tar t-;r. punt 'a carrera e;'esia;tï;a ce' ¿
ded'ca'-se a i ari Rarane**.* es troba alguna referència explica j a » - r *•.
0 aiMOvimeit ao^0 raene!s seusescnts amp leKCrpcioae's te»:.-;
av/opjoora'jcs* £n aouer* sentit, i e'ement poss'Oiement mer C'cr"*:3 f '.,
es la seva pèrdua tota! d interès c>er 'es Qüestions relioicsrs a 'r! j»a': • .
c. m re fe re>» sinó es com a fenomen ^»stor ie7 fe-* aouesia rac« H>>rr i " í
estat ouaM'icat aaanestic i fins i tot. dateu EH es limitaba a añorar-
se paga5 ^ef altra Danoa, si ta seva laPor professional esta intiman?-»
H'oadaa 1 a Dr'm*ra època a'Moviment d Oxford » a la seva polit i:¿ 5r
reforma flf les esglésies, no ni na cap signe en els piante laments o* s
trepa!is de Morris aue es reconeguin o deutors de ¡es idee:
defens3des per aaueeí moviment No foren sine client: molt importa*-*: 3
1 etapa d'IMC i de la seva empresa de decoració
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2. f. Anglaterra fins al 1840: rutrtncfa romàntica

2.1.1. EI llegat del Romanticisme.

, ti mm d'urne que vincula Moms a lexoer lancia
estética Que va significar el moviment romantic en la cultura anglesa pot
stm&lar, s» mes m. relativament remot Tanmateix no es així Per una
banda, es cert (m Morrts va nàixer el 1634 quan ja havia passat l'etapa
ö t splendor dei romanticisme i començaven a aparèixer els primers
símptomes de superació del moviment en els cercles artístics i literaris
Atxi matei*. es inrveoa&ie que, en minar la dècada d« . 830, e! romanticu-
me ha îa perdut def miiivametit el caràcter innovador i comfcaítu que im -a
nnout durant t! primer terç de» segle i la majoria dels artistes mes
$»af'<ficat!y£ dei moviment janavien desaparegut Walter Scott naviamort
ei mateix any que snavia promulgat 13 primera reforma de la llei
C; !end:e mor ina dc-s anys mes tard, i els tres poetes romàntics pe?
antonomàsia B/ron ShtUey i keats, navtwi mort a principis de la oe
antena naiqrat tot, en iniciar lerà vieti, «na, el roí'iant'C'smt con$*ivj»*
enca-a la tendència artística més difosa t dominant er» t'amtttent cu'tun'
ancles D altr;- tanda com a sfc*ema de pensament, o mes aviat de
sentiment estet ic, s nav ia convé» tu en un sistema d ict ituds ' en un cou- oe
conduct*-* a ¡a moda' it: novel les dt waiter Scoft continuar tenirt •/.
gran èxit de DUD'.tc, t molts del^ personatges i escenes dtis seu3 Piore:
s navier, correrti! en una de les ttmat*oues preferies per la pintura
n.stonca 0€ i època ajudant així a difondre una moda (K tipus cava'ieresc
<Wt aoar cav<3 actituds, postures, vesf.ts i un cert gust per les armadures :

En realitat, el romanticisme fou un dels corrents artístics que va
influir mei profundament t Is seus contemporanis f tns al punt de condicio-
nar tota revolució artística posterior El seu ideari esdevingué la oase de !a
mentalitat característica de llume vuitcentista i el sistema oe valors
victorià n es l'ne: eu mes directe Quasi &e totes les qüestions que aoorda la
societat victoriana tenen una arrel romàntica I sovint no son sinó noves
expressions de la materna problemática encara que plantejada respecte
d una nova situació sociai D'aquesta manera, la majona d idees def imoore«
dt ia societat victoriana no son sino una evolució dels principis romàntics
es tracta del pensament d'autors com Bla* e, Colendgt, Wordsworth :
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1 desenvolupades •! llir g del stflt m f altres autors com

Cartyie» jonn mil» antold § Per aquesta rao, no és
estrany que sovint, quan es considera ti XIX m el »y conjunt, ti
romanticisme esdevé ei ccrrtut artístic » cultural determinant del carte-
ter del t tota * fart i del pensament no apareix sir» cxn
yf»a evolució » una del sty idean5

u oifusio soc iai pi out on g nan amen t havia estat un noy
corrent artístic excedeï* f'amtit específic de I« literatura » les arts
plàstiques t, *ui, el romanticisme esdevé una ne 'a rw*ra de ref (extonar

la realitat i la seva relació amo inorne Per aquesti rad, dif talment
t s pot comprendre el moviment oes d yn únic punt <fc vista i mtnys encara
refluirlo a una sèrie oe caràcters estilístics o formals que pufum ref lexar
la seva complexitat o explicar les causes de la seva acceptació paitar í!
romanticisme m s en un nou est ü poètic a plàstic sinó que pcrta
implícita una teoria estètica, yna visto » i ètica i i§ficament, tamoe yna
concepció oc ta societat » §e la seva organització po!it»ca malçrat íjue

ne s-ou: la se%a aperta: »o ̂ e* D'acwesta forma, el tenne
roff-int'c ja yn nou ssgnificat » començà a identificar un
: on ;unt o actituds o me s aviat una mentalitat ots de la gya! f*m afeorda ia
s*«a ffiac'o a^ü i art, f is principis estètics o i iprenensio de la realitat
Aierno'es es possiMe detectar er. íes actituds c»e?"S"r.a!s de certs artistes
me .:oy3*s p-:»?ic on; romàntiques ai de tota :a n istoria c r̂ la <juai
cosi ,a cortusic imcíuita en ei concepte ccmstaeraotement NO
nc^es se i uü'itza per descriure 'ma determinada situació nistorica, ja de
c-e' si troy corriDitAf s'nc mie serveu 0er rriieair tota la historia <Je
la nur. aní t at implicar;* la concepció romàntica er» la mateixa interprttacic
Oe detenninades practiques històriques, prefe- rer»tmtnt l'artística «.ma
revisió s»miiar de ta historia de i art s'gnif ica acceptar 13 realitat de »a
dir otomía r-tre clàssic i romàntic, ia qual. stoyt tipressada pel contrast
entre daror i misteri, wire Oeliesa » sublimità*, o per l oposició entre
racionalitat i sentiment, entre cienes i fantasia» no es sino un dels
conceptes Basics de la mentalitat romàntica Aquesta ampliació terminoló-
gica s'origina en eran part en el si del romanticisme històric, en 1 esforç de
molts dels seus ytistes per contraposar-se a i estètica classica i
racionaüsta nere t acá dels secies xvii i xvm

D'altra banda, en subratllar l'element individual i subjectiu de la
creació artística i de re^íperiercla estètica, el romanticisme és el primer
corrent estilístic de la historia que no es preocupa tant de fixar regles
estètiques i criteris formals, c«« de caracteritzar .a personalitat del
creador, per la qual cosa moltes actituds que poden semblar diferents, i
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àdhuc contradictor Its, constitueixen diverses manifestacions representa-
tives d'una unica tendencia Els denominadors comuns apareixen quan es
considera ti romanticisme com restii d*un determinat període històric» com
un fenomen històric per ell mate .K, conferint a les diverses tendències
existents una unitat de llenguatge

L estreta fltptndència de la societat victoriana respecte oe les
idees romàntiques es deu en fan part al fet que ei romanticisme no va
tenir cap mort violenta de la mateixa forma com tampoc la seva irrupció en
el mon artístic t literari no va suposar, a Anglaterra, cap revolta especial
Ben ai contrari, la manca duna veritable U lustrado anglesa4 afavorí una
línia de desenvolupament de la concepció estètica de i empinsme filosòfic
en un sentit diferent al seguit pel pensament polític i ètic recullit en la
tradició liberal i en rutllltarisme El romanticisme esdevenia ami la
continuació dels ideals setcentescs en lamM oe l art 11 estètica

En termes generáis, es impossible no descobrir 1 impacte oe ta
Revolució Francesa5 a la base de moltes de les actituds artístiques i
politicoes deis roman!ics De la mattua forma, l'avenç de lartvJu:*.
industrial apareix en el rerafons Of ¡a visió romàntica de 1 srt i ú* id
missió de I artista a ia societat Però no només son sttcenttsque« fs
fonaments socials i histories del moviment, també les respost et no 'M A'
gran part AIXÍ, la teoria de i artista gen noès s'%ura*/clu:'C de
i estètica associaciomsta i psicologista d autors com S'^fteswy,
Gerard, Byr^e i Hoqartn Tarrioe pro^t del segle Qf tes llums ei «•st-
de la visió omtoresquista de !a naturalesa i deis valors tstevc« oe'
paisatge, el descobriment del gòtic com un estil artístic, estètica
retòricament important i no necessàriament lleig ja el i?53,
ntvia reconstruït una casa en estil gòtic i l'experiment suposa un e* !t tai
que el gòtic esdevingué i escenari perfecte per a les novel les gòtiques i la
literatura de terror que apareixeren en la segoni meitat del segle xviu i
que tant influïren Walter Scott D altra banda, adnuc dos aspectes tan
característics del romanticisme com son. en primer lloc, el redescobrimer t
de Hdat Mitja com un període més de la historia similar als altres, i, en
segon lloc, el naixement d'una consciència històrica, és a dir (Túria noció ne
tant del pas del temps com de la successió de períodes histories diferen-
ciats ptr unes característiques socials i culturals determinades, deriven oe
la preocupació per la ciència de la historia i per la mateixa historia present
en els pocs autors 11 lustrats dtl segle anterior

De la mateixa forma, la transició dtl r ornant icisme a i era victo-
riana no esta marcada per cap esdeveniment cultural especialment
significatiu com ho havia escat en l'inici del moviment la publicació, í y¡
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1798, de Its Lyrtci!&aH*Js Of Wordsworth El mateix poeta assist I a la
coronac 10 de la Reina victòria des de ta posició oe »'artista consacrar i
acmi rat pels stys contemporanis No ?»vta rtnunciat als seus principis de
joventut, i si es pot oescoprir alguna modificano important en el seu
pensament aquest es deu més aviat a la seva evolució personal oue a un
carwi fonamental conferme a la nova situado histèrica Si existeix un canvi
ae posicions que refien revolució histèrica, aquest s'ODserva a ! intern dei
propi moviment romàntic » aleshores s estatina una diferencia entre
Wordsworth I Colerf die per una banda i els poetes de la generació següent
Byron, Shelley i ̂ eats assistiren a la consolidació de la primera fase de ¡a
revolució industria! presenciant les primeres transformacions socials
ocasionades per aquesta 6, i» menyspreant-ies en generat, sentiren 13
necessitat d inhibir-se de la nova realitat social Però no serà fins a la
generació següent, la dels primers escriptors Victorians, quan s inicia
sense »a tradició romantica, una certa superació dei romanticis-
me en oireccio a1 realisme i d altres formes de literatura critica, sia oes
oeis pressupostos medie%al·lstes, s»a des de la descripció de la rea'nat
contemporània £*er acosta rad« la generació de Dickens, Browning.
Tennyson, Tac» er ay, Pugin i Car »y le7 disfrútenos la doDie condició de
romintics ' & Victorians i, SIM, representen d una Panda el post-romant?-
cisme ancles i de i altra ionstitueUen els primers enemples de les ro%?s
tendències Mterar'^ En el canvi dorientactö operat per aoufsts escriptors
es fonamenta' ia lara d€ Cariyle, un pensador poc preocupat per i art '
pe': poemes específics de la creació artística oue convertí 13 teoria
estet 'ca öe1 "cmantidsme » la seva concepció de l'artista en una e*r.a
d anà? 151 de ia societat indústria» i de critica ai sistema oe valors Dur ges

Aouest fou i ampient cultural en ei que va namer i es va formy
wiüiam Horns S» la influencia del romanticisme es descowei* tan
clararrent en la majoria de corrents artístics del segle, aquesta es tarnt*
patent en William noms fins al punt que estudiosos de la seva opra no
duPten en qualificar de romàntic el seu punt de partid/ una Pase romantica
es clarament demostrable en relació dels seus poemes i narracions de
joventut, mes present encara en els seus gustos literaris9, però resta per
aclarir fins a quin punt existeix una Dase romantica en el plantejament \ ta
concepció dels seus dissenys d'una í arn ,̂ i en el seu compromís polític, dt
l'altra En qualsevol cas, la presene, j de M idees i les actituds
romàntiques és una constant de les moltes ¿:tlv!tats empreses a' liara de
la seva vioa Es poden troftar mencions i comi ni aris de la poesia romàr.t ica
en notes i documents escrits en etapes vivr .cials molt diferents, i, en la
seva correspondència personal, ell mat' ix confessa el seu deute respecte
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d" aouests autors10 Al final de la seva vida, quan Morris ts dedicà a editar
mores a la»telmscotí Press» inclou its cores tíalguns iwttts romàntics
entre e!s seus lli ores preferits " De tota manera, la component romàntica
del pensament de Morris s e&serva en aoueiis aspectes mes difícilment
aprehensibles car, en realitat, composa el rerafons I el substrat concertuai
<tè tota la seva la&or processionai i política

ta formació romàntica de Morris fou tanmateix selectiva i no
admirava tots els poetes romàntics amo la mateixa intensitat Hai va
aconseguir oue Wordsworth II agradés malgrat oue, entre el grup d"amtcs de
ia universitat, es paries daquest poeta en termes tan elogiosos com deis
altres12 n desagradava profundament el seu llenguatge peroné el trooava
afectadament populista i tampe dissentia del moralisme i ei pietisme que
Wordsworth demava entreveure en la seva visió de la naturalesa !l Tampó;
Bvron no figura entre e's seus autors mes admirats i respecte delí f-v >í
manté anà Dos'-jra relativament contradictòria Per una no dus ta *r-
incloure l e*« una llista dels autor? mes recomffiaDte?l4, pero per ! altra nr
va poDlicar cat de's seus poemes a la Ke'mscctt Press De la mateua
forma Kiorr«s confessa no conèixer Byw profundament ni tenir un gran
interès per ¡a se*a ora si pe alguns testimonis 0e personat«3es oue e,
tractaren personalment demostren oue Morris tenia un coneixement Da'tart
matisat 3* ! o&ra de1 poeta15 En oua!se%ol cas, l'interès de Morns per l\tra
de B^ron ro data Of»? dies d O* ford sino Que sorgest« a ta seva maoyesa wr

influencia de Rossetti i Swirdurne, grans admiradors seus Per aauestà r*.-
i opra de Byron no te la mateixa incidència en la formació estetica i
literària de Moms que t maueren d altres autors romàntics, com. per

e«ernpie, waiter Scott
Scott fou essencialment el seu autor ot la infància Segons les

teves pròpies paraules, al set anys ja havia llegit totes les wsvtrity
Mw/5,*arid l don't remem&sr the time when l could't read"16 Sens outte, la
fascinació de Moms pel mon medieval, per la historia i pels valors enes oe
1 èpica provenen deis escrits de Walter Scott Pero els ensenyaments
apresos de Scott durant la infancia no haurien configurat tot un univers
estètic si homs no hagués pogut redescobrir-los en forma poètica en rctra
dun altre autor 1 aprofondir-los a la joventut Això fou el que John Keats va
suposar per noms £11 mateix no reconeix refennt-se al poeta com un oeis
seus grans mestres17 En els poemes de Keats es troten contingudes les
primeres af irmacior.s so&re la independence creativa de l'artista, sot-re
una possioit realitat oe i art contrastada amo la realitat de i experiencia
Quotidiana, la separació insalvable entre l'artista i la realitat. ! eternitat i
unmutaoiiitat de la Bellesa i de l'univers estètic, ei vaior de i art per si
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mattili, f la visió Of! món medieval com ti d'un paradís artistic Amb «tati,
t art i la poesia perden la seva capacitat activa i la potencialitat practica
per tancar-se tn si mateixos, preocupant-se excessivament ptr la seva
matèria repressiva i per la qualitat poètica de robra A la vegada, atès fi
sentiment d*extr?nyacid que l'artista experimenta davant tl seu entorr.
social, ti material expressiu de lart deixa de ser una realitat exterior per
qependre excessivament oe its vivències personals oti propi artista L an
esdeve així una ertaci© de la facultat <r imaginar altrts rtaiitats» i la
bellesa tstètfca ja no ts supedita a la possibilitat de contemplar la reali-
tat amb nous ulls sino a la capacitat ut crtar amb la fantasia un univers
presidit pels valors romantics oït serveixi com a refuojia La mf lutncta a-
Keats fou decisiva no tari sols ptr a Morns sino per a revolució de tota la
poesia anglesa posterior al romanticisme, i la seva imprompta es
descobreix sobretot, tn aquells autors out opten ptr la crtacio o>i mon
immutaoie i etern oe la bellesa i de I art, com noms, Burne Jones, ti;
altres Pre-Rafatiistts i els estetes de f mats de segle ig En aquest sentit,
es e' prot» Ktats ou; clou e! cicle més creador del romanticisme recuMin».
les d'verses suggerenaes i idees disperses fins a configurar
oef imtivament ei Que pot aualif icar-se dt testament romàntic

£1 contingut teòric daduest testament es, doncs, »'eiaboracic
definitiva d'una concepció del mon i dr la vida fonamental er- la pfce::1:
i ) experiència estètica que es proposen com a formes de coneixement mes
poderoses £n aoyest sentit, molts deis principis romàntics aescoorfer,
en e^ fons, un esforç quasi sobrenuma per comprometre la capacitat oe Ja
raó ' posar de manifest la se^a incampeíencta per individuar i resc'ye e'r
ventaries problemes de rnome volen denunciar, doncs, ei caràcter reductiu
i limitat de i«icpucacio científica i adver te tendel perill, implícit en tof

racionalisme, de convertir la vida numana en un procés mecànic l 'a
societat en una fat>rica La postura romàntica consisteix essencialment er-
recordar que existeixen d'altres dimensions tn la vida dels només provant
que aquestes no només son importants sinó que en real irat son les
qüestions que angoixen veritablement l'home Per aquesta raó, i això es la
matèria i el contingut expressiu de l'art i la literatura, tls romàntics es
preocupen dt mostrar la cara oculta de la realitat t la seva immensitat
dtsc"*ne§uda, el seu misteri implícit, i la dualitat o pluralitat de tot tipus
de ftnomens, siguin naturals o humans D'aquesta forma, no només la
naturalesa adojireix significats anteriorment insospitats l es carreça de
sobrenatural'tat20, la mateixa natura humana apareix en tota la seva
complexitat, i ia limitada raó només pot aspirar a copsir els vema&ies
grans misteris si s'ajuda de la imaginació, la fantasia, i instint i els
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Sentiments, Li mateixa realitat quotidiana pot aparecer diferent si se la
contempla amo els ulls del sentiment, se rexprcssa amo ei llenguatge o* la
imaginació21, t, així, els sentiments i Its passions esdevenen un camí oei
coneixement a través de l'e^enèneta personal Tot« la rtatttat, «mes,
adoutrefx una aura especial ou» només ts descobreix mitjançant la
percupcid sensible » s'explica cm, a experiència

D aouesta forma, fi romanticise revalomia la f»gurs dt i artista
atorgant-11 la funció i la capacitat de oescoonr i expressar la realitat
trascenoent normalment oculta lis conceptes estètics esdevenen
calefones dei coneixement i, aleshores, ei mateix concept«- de bellesa es
torna un oDjecte aostracte i artificial, producte de la subjectivitat dun
contemplador estupefacte davant els misteris ciñerais ox» la naturalesa ï la
natura numana, integrant així tots els valors wptius propis de tot alle
desconegut en ei seu camp semàntic ES mister, ei terror, e! dolor, la
tristesa la por i i amor oesoraciat adcjutrei^er« una sefona faç one

presenta una aparença estètic J:: AI*I, ei romyiticir^e
'estètica de la Del lesa. de ''eoui'iD» 1 1 l'harmonia • de tot a'i? aut-

eu ot ia comprensió racionat inteoradi en i tova) class»c
supstit'jint-la per 1 estetica dei sypiim Per j et OAie es mes important ei
romanticisme fixa o aouesta manera una nova catecjcna estefca, ei
"romance", oye 3er.ota !a corriponent misteriosa dels productes estefcs l 'a
se%a capacitat per fascinar, d'interessar irracionalment at contemplador il
mate i * Morris utüitzara sovint e< terme "romance" com un vaior positiu en

r e's reouis'sts estètics i els factors de o^alitat artística dun Don
2J La idea del "Romance" constitueix la Past conceptual de la

dicotomia entre clàssic i nwantic com a dos models estètics contraposats
i irr ec one ¡Hat les Que s enfrontaran o-jrant tot e! segle Pot oescoDrir-s*
aquesta dictomta en la interpretació romàntica de la historia de i art » en la
recuperació de tot l art medieval dtstingint-lü com una forma diferent d a".
igualment autèntic, pero ana on la contraposició de classic i romàntic sera
mes important es en I evolució de I arquitectura posterior articulant eis
termes duna polèmica entre rnistoncisme classic i el gòtic comunment
coneguda com la "Dataila dels estils"24

Tanmateix, ei nucli centra' de l'estètica romantica ès la capacitat
per fer sentir, p*r comunicar i provocar vivències en (espectador, les
(Mais, d'altra Danaa, no cai definir ni identificar com a sentiments concrets
Aouest es un dels aspectes del romanticisme que mes va captivar e' put-Hc
lector i Que determini des tf alesnores els entens de valorac so de i oDra
artística a D'aouesta forma, el romanticisme traduei* el concept* de
simpatía u litzat per la psicología associacionista per explicar
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rtiptrflncta estítica incorporant-h» una dimensió attiva out permet a
»espectador situar -se tí mattili nivell cultural t wtel itctual dt l'artista
Apareix aiMi una dt les idees fonamentals suggerides {»tro no definides ptì
romanticisme com és ti canvi dt signif i:at flt Its paraules art i artista26 A
travts dt la potila romantica, ti mot art attici dt rtftrtr-st a Its
napMttatspròpies » tspteffiquts dunapractica determinada. la
dimens:o tecnica at tot trepan artistic valoraplt per l'esforç i la destresa,
i reduint ü competencia professional a un probltma dt taltnt i dt contingut
conceptual, ti qual, al seu tom, no ts dtf Intlx tn ttrmts fnttl Itctuals o
tpisttmológics Btn al contrari, l art Is l'expressió dt stntimtnts i
vivencits personals amo la ùnica obligació, com diu woröswortn, "dt donar
un piatr immediat a un Csstr huma posstn per a^sta informació out
s'espera tfeil, no en tant out jurista» mttgt, marlntr, astr<ywn o filòsof dt
ia natura sino en tant gyt Nwe" 2? D aquesta manera 1 art esdevl

ivarrient i afer àuria sensiDHitat especia1, def imple únicament en
s estetas ' desvinculada oe ouaisevoi aura f mamat que la

d t «^essa- totes aovitlles veritats essencials inaprenensiMes sino es per
;a •rr.ac'r.ano L a^t, doncs tsaeve ei privilegi ot's ger.-.s, ur»s pt'5«"/iat^s
rt'ativyf»tnt esp*-:»ais out ja no es reconeuer« Der ̂ a competencia
pro*essicnai esoterica sino per la seva capacitat oe mostrar la dimensió
oc-' ta ' estet'ca dt les coses mes comyries i inadvertides2* En aoutst
ser,:»:. : artista en tant que gen; associ* una grariQíositat espiritual ay* "
pt'mtt err.ry en contacte amo la realitat trascendent a través 0€ ía
r-trospeccio oe si rr.attix prenent consciència öe la seva conaicio « mirai i
daqjtsta rta'itat er la aual desitja diS2o!dre's^ El rorianticisme
acor.sec'j*-'.» oon:s estator un concerté 0art aßsoiyt, q-<e no pot ser re^er":
a cae- instancia exterior sinó es al seu DÌODI sentit i a ! oDtencio ae ;a
Dt'iesa30'

Ai/i, a partir del Romanticisme, l'art tn la seva qualitat de
concepte aöstracte, tsdtvindra el entén ordtnaoor dts del qual distingir
les diverses practiquis numants i agrupar-nt alqunts atorgant-els-ni la
categoria de Belles Arts Aquestes s'aniran distanciant ai llyg ot tot ei
segle fins adquirir pltna autonomia i sacralitzar la stva funció social
Lògicament, aquest procls dt selecció dt its arts ts rtf itcttix tampl en e<
món dt Its idtts i tls seus ampits tí'mf lutncia, i dt mantra qut, a l'època
victoriana, sorgeix una dicotomia similar entrt l'evolució de lis idte? i els
principis que regeixen tl progrts mattrlal (Xjasi des de! 1800, l'act'tuS
romàntica dorriina la crtació cultural -rart. l'estètica 1 1 etica-, mentre
l'actitud citfitifista i positiva rtqtix la producció material -la innovació
tècnica, la creació d'artefactts i la transformació material oe rnaft'tat-
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Aquesta contraposició es pot descobrir perfectament en ti procés dt
creació orartef actes i utili que serveixen per a la vioa quotidiana mentre
els oojectes domestics, com tarne* tls tdlflets amo un alt valor simpóiic,
requereixen de valors artístics i es veuen lligats conceptualment? a its
idees tsteti<r,es f a corrtnts artístics com ti romanticisme, tls objectes «
edificis utilitaris, en canv», poden nàixer, desenvolupar-se i difondre s
seguint les necessitats mes pragmàtiques i la lógica positivista3' L art,
convertit en un procés cognoscitiu, resterà lligat als valors del
romanticisme f només podrà ser fidel a si mateix, esdevenint una qua'itat
totalment inaccessible per a la producció doojectes útils, caaa vegaca m*s
separaaa i inconnexa oe les Belles Arts i havent perdut els criteris oe
qualitat estètica propis de la tècnica artesana O aquesta manera, la
societat victoriana veu com progressivament es conf irma la intuïció
romàntica de la separació de rnome l 'a seva civilització, de la civiiftzaao
i la naiyratesa i tamoe de i neme respecte Gt si mar*i»

PossiDfemert, aquest sent'ment tràgic d'extranyaao de l'artista, c
la persona culta, ̂ esperte de la societat sigui una de les idees
gyö T»es va condicionar la consciència vittoriana La iniluencia
sentiment no prové tant dei seu contingut polític com de la seva capacitat
per expressr i expncar les característiques de la societat del seg'e MX £n
aquest sent't Ja ser.a~dcio de ! art i la realitat no va sujnif icar per als
romanücs una renuncia a vincular-se i participar en la realitat social i
cu't'jra13: Ben al contrari, presenciaren la consolidació de la societat
industria! i comDfengueren el significat essencial d'aquesta revolute
ter'ca vsouent la seva situació històrica com una tr¿iedia Per ai*:-,
autors com Bla*e. Coiendge. Sneiiey o Keats pogueren expressar tar,
profunaament el seu menyspreu per ! anomenat "esperit de l epoca , e1

resum de la mentalitat i les necessitats productives que s oposaven a la
plenitud humana i a la practica artística car tota la societat aparti Aia scia
la imatge dei mercat ̂  Així, el romanticisme va instituir un reDuiç
generalitzat de la societat contemporània però sense dotar aquest
sentiment de contingut polític, o mes aviat, dun únic sentiment polític
Establint com inevitable l'existència d'un«? contradicció antagònica tnft 12
imaginado elativa, o sia l'univers del sennment i la percepció sensale,
per una panda, i de l'altra l'mtel lecte crític i analític, el romanticisme
plantejava (Tigual manera una oposició entre la ventatile realitat
quotidiana i una realitat possible que l'artista imaginava i desitjava A la
vegada, però, plantejava la seva força expressiva en la impotència de
resotore aquesta contradicció, en la seguritat de que era mtvitaoie Seran
els romàntics mes maoxrs i els seus hereus Victorians els que, soore tot 3
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Anglaterra, convert I rari la romàntica en un factor t
critici i, tn per w «n

i autonuri, i
«its i ficf 11» ptrd mes a Ja viöi en yn

loll i tea 1
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