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2.2.2. John Stuart Nili (1806-1873) i la tradició utilitarista.

Possiblement, el fet a incloure jonn Stuart Mill entre els hereus
directes de Carlyle pot stmplar s! més no paradoxal Mill es sense discusio
un dels representants més destacats de l'ut i litar isme filosòfic l de)
radicalisme polític, el corrent de pensament i l'actitud política que Carivìe
mes detestava Pero encara pot ser mes sorprenent considerar- lo entre els
autors Qye influïren el pensament de William Morns i la seva fortnacit
politica En aquest content, Mill constitueix, junt am& RUSK in, la figura qué
estaoleix el neue d unió entre el pensament de Carlyle i el de Morris, i
permet a Morns revisar ei pensament gel mestre escocen oesprovemt-in
dels continguts mes retrògrads per integrar-lo a la fcase del pensament
socialista AI* , es Min i no Rus^ m QUI aporta a Morns els element s oe
judici suficients per traduir la critica car ley liana oe I industrial ism* eri
una ideologia dt progrés Recollint la suggerencia del professor LeMire3^
! utilitansme dt M'H proporciona a Morris una visió de la societat i de
i etica conciliale am& la seva concepció de i art i oe les necessitats
artístiques de la soc i? tat

D*s 0*> 13 perspectiva oe Mnrns» 1 ínteres per l ot>ra QP lonr, Stuar?
Mili ne mante la continuïtat oüservatle en el cas de Carlyle i Pus» ir, Mai no
es dee sarà admirador seu s no va reconèixer )a seva mf luencia SIDO er,
termes ntqatius A mes, I urn ca veqaaa en que Morns admet 1 efecte
a aquest iufr»r soore e.\ initeiv encara resulta mes pa^oo^al Moms afirma
textualment ha.-er esdevingut socialista oracies a la lectura duns articles
ae MiU pu&iicats pòstumament deaicats a l estudi <N socialisme utopic!t

"Oddly eñouqn, i A»7 read some of Mill, to wit, those postriumous ot
his ( ) m which he attacks Socialism in its Founenst guise in
these papers he (Mill! put the arguments, as far as they go, clear i*
arid honest ly, arid the result, so tar as i was concerned, was to
convince me that socialism was a necessary change, and that it
was possible to bring it about in our own days Those papers put the
finishing touch to my conversion to Socialism"32

Poc temps aDans horns navia manifestat a 6 Bernara Shaw la
importància d aquests articles en la seva formació política afirmara que
Mill "clearly give the verdict against evidence"33. No existeixen d'altres
referències explicites a Mil i en els textos de Morns pero Unteres per
aquest autor no sena estrany eri el contente historic eri el que horns va
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efectuar acuesta lectura Entre ti 1879 I el 1883, abats d'ai Illar-se a la
Democratic federation, Morris havia estat militant en el Partit Lißtrai
estant mes en contacte amo l'aia radical del partit Aquest sector era el
que, per una Mndt, es mantenía mes pròxim als plantejaments politics oe
Mill f, per l'altra, intentava canalitzar políticament els rernanents
organitzatius de les associacions «reres i del moviment sindical34 In
aouesi ambient, es relativament lògic que Morris s interessi pel pensament
de l autor radical de mes relleu molt mes encara pel fet que tracta
específicament qüestions relatives a la classe oprerà, I. a mes, inicia el
te*t am& un reconeixement de la contribució de Carlyle al plantejament oei
tema35 Per altra part. I aproximació de Morris a lobra de Mill constitueix
una possible explicació dun fet tan c mes sorprenent quan es considera ia
tradició de pensament de la qual es reconeix hereu La militància en el
Partit Liberal constitueix la primera experiència política d€ horns t la
seva entrala eri la & actica política es dona eri 1 organització que constituïa
ei piane prmcípai de tes cntiqyeç oe Carlyle i Rusm Només cal recordar
que l'època en que Morris sembla interessat per Mill es aquell període oe
reflexió teòrica i de dubtes oersonais en que comença a dictar conferencies
i en el qual va concretant el seu prooi pensament un element important
a aquesta fate de la formacio teòrica de Moms es la revisió 0*1 pensament
de Carlyle i Rushr» a paiir d altres apor tac ions interessant Així, eri
i arrit.it purament teòric, l utmtansme de Mill aporta elements importants
per a la comprensió del nucli conceptual de Morris principalment en la
conopei n oe \3 reantat social respecte oe la qual poder materialitzar la
seva peculiar visió de l art La possibilitat d'aquesta síntesi pot semblar a
primera vista desconcertant però no es pot oblidar que amo anterioritat a
Morris 1 navi a intentat el propi Mill

Precisament en la síntesi intentada per Mi H es on apareixen me*
clarament definits els elements que l'aproximen a Carlyle així com tamDe
sorgeixen els punts principals del seu deoat El pensador escocès fou sens
duüte una figura clau en el punt de partida de Mill, i la seva amistat
personal36 així com la possibilitat de tractar directament amD el mestre
qüestions centrals en la seva reflexió, condicionà el jove filòsof en molts
aspectes Carlyl* constituí per a Mill un punt de referència constant durant
tota la seva vida adf<uc desprès de finalitzada (amistat, fins al punt que
molts paraf afs dels seus llipres sempien continuar i antic deoat amt
Cariyie D'altra banda, també Carlyle està en deute respecte de Mill LI deu,
principalment el descobriment del Saint-Simonisme, escola oe pensament
que 1 influirà en la seva anàlisi de 1 industrialisme conf irmant la vaiorauo
de la potencialitat dirigent de les classes industrials, i articulant aquel1?
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aspectes del seu pensament que r aproximaran a la critica socialista de la
societat industrial Carlyie també deu a Ntll t encoratjament necessari per
dec i<3! r-s* def mivament a l estudi de la nistor la i i ajuda matemi per a la
investigació te la Revolució Francesa, i. només com anècdota curiosa,
també ha d'agraiMl la pèrdua del primer manuscrit del llibre37. Tanmateix,
la relació personal entre ambdós pensadors condicionà més profundament
Mf II que C ari y le per diverses raons En primer lloc. perquè aleshores Mill es
trobava a hnici de la seva cartera i per tant Cariyl? incidí considerable-
ment en el seu punt de partida I en la definició del seu programa Desprès,
perquè Cariyie, segur i convençut de la importància del seu missatge, veté
en Mill un possible deixeble i el feu par tir ep de tota la seva problemàtica
personal30 Finalment, perquè l'amistat va transcórrer en una fase molt
particular de la vida í l'evolució de Mill e! període posterior a la seva
famosa crisi personal Aleshores Mill trobà en Carlyie no tant la resposta
concreta al seu malestar personal com els elements d'anàlisi necessaris
per expiïcar-io i iniciar una nova visió de la natura humana duna banda, la
base teòrica per la revisió de l'uttHtjrísme en el que s'havia format I més
particularment uei pensament de Bentham, i, de I altra, per I exploració del
romanticisme i de 1 aportació filosòfica de Coleridge

Alvi ooncs, i obra de Bentnam \ la de Colendo* establecen <M punt
de partida compartit per Carlyie 1 Mil! i configuren el rerafons teòric des
dei qual plantejar ei comú sentiment de rebuig per la societat industrial,
però també per delimitar els termes del debat Però si Carivle, en tant our
exponent destaca* de i idealisme dirigirà el seu programa teòric en I únic
sentit de la critica a Beníham i per extensió a l'Industrialisme, Mill, en
canvi intentarà integrar les dues tradicions en una síntesi que permeti
denunciar els aspectes mes ideologies dei propi Carlyie Oaquesta manera
Carlyie i MI i i constitueixen els dos grans protagonistes del debat plantejat
e.itre l'idealisme filosòfic i l'utilltarisme liberal sobre la realitat social de
i industrialisme, del qual la figura de Morris en seria el lògic desenllaç Si
Carlyie fou en la majoria d'aspectes r inspirador més destacat de la
mentalitat victoriana, Mill estableix el contrapès necessari fent possible
una segona Unta de pensament més d'acord amb l'evolució política real tíeí
país però no per això menys critica respecte d aquesta

El nucli conceptual de la síntesi de tradicions filosòfiques que
regei* el seu programa teòric esta continguda en la complexa experiència
personal que Mill visqué l'any 1826 Aquesta experiència, tal i com ell
mateix va reconèixer en la seva Autobiography ( 1873), no era sinó el que
comunment s anomena una crisi nerviosa w, però I obliga a reconsiderar dt
nou les idees en les quals s'havia format i que havia acceptat plenament
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fins aleshores Mill havia estat educat molt severament pel seu pare, James
hill, en els principis de lutimarisme benthamfsta Amte personal de
Bent narri, james Hill constitueix una de les figures mes importants oe
lutilitansme classic i es dedica preferentment a estudiar el problema dt
l educació Lògicament, on millor pogué posar en pràctica el seu pensament
fou en i esmerada educació del seu fill El resultat d aquesta educació fou ur,
jove mtel lectualment molt precoç però, com ell mateix recordava,
totalment desconeixedor del que podien ser la infància i els jocs40 Des de
la publicació de \ AutMiognptp, l'educació de John Stuart Mill ha estat uri
dels exemples mes freqüentment emprats per advertir «tels perills de
1 utilitansme radical De totes formes es difícilment demostrable s» fou
concretament el tipus d'educació rebuda a I infancia o lexcessiva activitat
dt la loventut, ei Qye conduí Mill a la crisi nerviosa, I aleshores aquesta
s assemblaria mes al tipus de deprecio que actualment s atrtbueu ai
stress Des dels setze anys Mill col laborava amo diverses publicacions i

?ra soci fundaoor o> la societat utilitària, seguwa i difusors d*1 li
filosofia de Bentham, des del 1823 treballava amb el seu pare a la
Company i¿ d índies, per la matela epoca participà a la fundació » es va
efitarregar de ! edició de la WESTMINSTER REviEw òrgan del Radicalisme
Filosofie coi laborant-ni am& diversos articles, paral le lament estava
preparant l'edició d'algun« escrits de Bentham 41 En conjunt, doncs, Mill
s'navia dedicat en cos s ànima a la "tasca de reformar ei mon" d'acord amb
els principis del Radicalisme filosòfic i polític c

En la seva depressió MUÍ prengué consciència oe la s*va pròpia
individualitat com a persona, i va dedicar-se a reflexionar el problema
genèric de la felicitat humana, posant aw en dubte un dels puntals de sa
fadicio utilitarista sot»re tot er» la versió de Bentnam Com sovint s'ha
destacat, durant aquest període Mill va descobrir la poesia segons let
seves pròpies paraules, fou Wordsworth QUI millor va aiudar-lo a superar el
seu estat La cultura del romanticisme, pero enera mes la interpretació de
Wordsworth i Coleridge que partia de I idealisme alemany, constituïa en
aquella època i únic contrapes real i solid dels plantejaments utilitaristas
Els poemes de wor üSA-crth mostraren a Mill una altra dimensió de la natura
humana nt tan sols suggerida en la teoria utD'tarista Per a Bentham la
natura humana es reduïa a dues úniques motivacions, el plaer i el dolor, que
son les que regeixen la conducta El principi d utilitat establia la recerca
del plaer en detriment del dolor í, així definit, tenia aplicació sense cat
modificació important tant en la practica com en la teoria A nivell pràctic,
servia per destnar entre les diverses accions possibles les que conduci »er«
al plaer, o sia a la felicitat, i quines al dolor, i aleshores esdeve un
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mecanisme ètic. En l'àmbit teòric, permetia fonamentar una organització
soc:ai dinçi3a a conseguir la felicitat per mitjà de la rad i el dret41 Amr.
aquesta unica premisi, la pretensió de Bentnam era la d estudiar Its
condicions socials a f i de trobar les pautes de comportament
racionalitzaries l susceptibles dt formalització jurídica. Per a Hill, el
principal problema del programa de Btntham derivava del fet que, amb et
principi d utilitat com a única premisa, la regulació jurídica de la relació
entre els només només presuposava 1 existència d interessos contraposats
Wordsworth, en canvi, proposava el problema de l'home com a individu, de la
seva relació amb ell mateix, és a dir de la natura numana, la seva expressió
i el seu coneixement Es preguntava, doncs, pel complicat problema de
inome entès com la manifestació de la vida a traves dels sentiments44

Lògicament, la problemàtica mes aviat introspectiva proposada per
Wordsworth feu replante|ar Mill e! concepte de felicitat, dí-is mitjans i
dt Is fins per obtenir-la En primer Hoc. Mill se n adonava que la felicitat no
podia s*- un objectiu únic, una finalitat, perquè aiesnores era imposti?
d aconseguir Ben al contrari, I experiència if demostrava que la felicitat
era un producte, una consequent ia lateral que aparecía puntualment durant
la persecució o ! obtenció d altres fins * Com a màxim, es pooia afavor ir

l existència de determinades condición? que la feien mes probabi* En segor,
Hoc, Mill descobria també que una de les condicions essencials per a la
felicitat era la formació cultural i el desenvolupament intel lectuai d*
1 individu D aquesta forma, ia natura humana quanvava una dimensió
psicològica, que era capaç de decidir d experimentar passions, oe
formar-se, de créixer i de desenvolupar-se en molts sentits diferents que
resultava duna complexitat molt superior a ta concepció binària oe
Bfntham £n trasliaqar-se a termes coi lectius, la reflexió de Mill sobre la
societat esdevé una teoria de la civilització entesa com a procés de millón
de la persona numana en tant que Individu immers en una col lectivitat

No és estrany que, desprès de la seva crisi espiritual i a partir del
descobriment dels poetes romàntics. Mill estes especialment receptiu a les
aportacions teòriques que soposaven a l'utilitarismt i s aproximes amb
ínteres a Carlyle Aiesnores, Carlyle tenia la Intenció d'escriure sobre
Bentnam demostrant el caràcter reductiu del seu pensament respecte ta
natura numana i l'organització de. la societat en uns termes molt similars
als emprats per Mill en la seva anàlisi Però contràriament ai mestre
escocès, el descobriment de la complexitat emocional de r individu i de les
seves possibilitats irracionals no conduïren MI u a abandonar ¡utilitarismo
ni a rebutjar completament la seva formació anterior Ben al contrari,
decidí corregir el caràcter psicològicament simplista oe lu
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complementant-lo amt> li concepció dt l'home derivada de l'Idealisme, El
programa teòric i la finalitat politica dt Hill comcidien tricara amb tls de
Bentnam calia aconseguir que la societat es transformes encara mes I
realitzes f malment els ideals ventalles del liberalisme Per amo calía
reformar l'organització política mitjançant la creació de noves institucions
mes adequades a la realitat social i individual dels seus membres Destres
de la "revelació" idealista, es feia evident a hill que per disposar duri
model teòric operatiu i verificable per actuar políticament, calia comprar
amb una dimensió dt la realitat sovint oblidada els propis homes La
varietat i complexitat de )? natura humana, difícilment reduible a un ur.ic
sistema de valors, podia suposar un oreu perill, una inesgotable font
d errors, a l'hora d establir I eficàcia, la conveniència, o i oportunitat o*
determinades institucions

"Only a conception that the true system was something more
compie* and ma% sided than l had previously had any tde<a of, and
that its office was to supply ( ) no institutions, but principles
from which the institutions suitable to any given circumstances
m ignt be deduced"46

nuï planteja ìa revisió critica fl€ t utiittartsme classic deBer.tr,am
a partir o*« concepte d'noroe Que s <rn deriva, i d aquesta i orma posa Of
manifest el carácter reduct'u i unilateral d aquest sistema de pensament
Segons Mill, la filosofia de Bentharn, que presenta el ment innegable
dnaver donat una base científica a la reflexió ètica i jurídica, pot resumir-
se en tls següents principis

"- that happiness, meaning by that term pleasure and exemption
from pain, is the only thing desirable m itself, that all other
things are desirable solely as means to that end that the
production, therefore, of the gratest possible happiness, is the
only fit purpose of all human thought and action, and consequently
of all morality and government, and moreover, that pleasure and
pain are the sole agencies by which the conduct of mankind is in
fact governed, whatever circumstances the individual may be
placed m, and whether he is aware of it or not" ̂

En la seva critica, Mill es preocupa de descobrir la debilitat
conceptual, "metafísica" en les seves pròpies paraules, dels principis ètics
assumits per Bentham En primer lloc, la debilitat fonamental del sistema
benthamista es la de ser només una teoria de les conseqüències derivades
oe la conducta sense ser una teoria de la conducta Atès que solament poden
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avaluar-se les accions humanes en funció de l'oDtencló dt plaer c dolor,
auò implica plantejar-se les conseqüències de l'accio com a uniques oaoes
reals D'altra panda, lootencio o no de plaer suposa reduir la complexitat de
la conducta numana al móvil de linteres egoistt La consideració de
rtnteres comporta inevitablement una comprensió racional de la felicitat
rumana perd oblida d altres móoiis igualment importants com els derivats
dels imprevisibles sentiments, causes fins i tot mes freqüents de la
conducta numana48 Cal tenir en compte que la visió de Bentnam era la
pròpia del legislador, i des cfaquesta perspectiva no podia entrar a maturar
els aspectes particulars de cada un dels casos El seu sistema partia de les
generalitats i les constants socials respecte de les quals la llei podia, i
navia, de ser vinculant i convert»r-se en un instrument de justícia en ei
contracte social

En segon noe. tai » com remarca el mateix Mill en un altre escnt40,
la postura ot Bentnam resultava socialment útil però només pel out f a a
i organització aeSs negtns Econòmicament, la oef inicio benthamwa o*>
l'interès i Veooisme personal Quedaven àmpliament demostrades per la
realitat del mon comercial i des d aquesta perspectiva resultava
imprese inaio le una legislació que tinques eri compte I interès oentric o* la
majoria, o oel màxim nombre com expressa el principi d utilitat Però ai*o,
per a Mill, no satisfeia tota la complexitat de ia ^ida humana ni tampoc de
ia ^ida social, sinó dun sol aspecte L'aportació de Bentharn, dinqioa a
controlar I eooisme natural de i'rwne, no podia esdevenir una regla ètica
quan e? descontentuaiitzava del sistema econòmic

"in law this emphasis on the direct consequences of an act may
work well enough, but in morality and poiifcs it denies us complete
understanding"*°

En voler fonamentar el seu pensament ètic i social en una concepció
de la natura humana mes complexa però mes descriptiva de la realitat, Mill
utilitza diversos elements idealistes implícits en e) romanticisme
angiéssi Per una banda, advertia i oposició substancial que separava
(idealisme com a sistema de pensament de lutilitansme i la seva mai cao d
intencionalitat científica, però, de l'altra, pensava que l'idealisme of ena
una visió útil de determinats aspectes <te la recitat que i'utilitarisme no
podia ni tan sois plantejar-se Per aconseguir la síntesi entre les dues
tradicions procedí per medi duna anàlisi pacient dels diversos conceptes
teories fonamentals a cada sistema mantenint la base utilitarista com ei
marc teòric i conceptual52.
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Tanmateix» en la seva acceptació de l'idealisme, Mill es mantfesta
cautelòs Recor>e i x t valora els aspectes le la realitat que aquest corrent
filosòfic explica, però no vol acceptar-los totalment sense una verificació
científica previa La perspectiva utilitarista, per mitja de Tempinsme
comprès en la seva filosofia marc, li ofereix el rerafons metodològic per
controlar els Ideals romàntics L utiiitansme, tal i com el propi Mill sovint
destacava, s'havia esmerçat en tractar científicament les Qüestions ètiques
i polítiques, i la majoria dels seus pressupostos i premises provenien de la
necessitat de verificació No és estrany, doncs, que després de la seva crisi
teòrica i del descobriment de la poesia romàntica, Mill iniciï el seu
programa amo una »r '̂isi lògica del mètode científic a f i de comprovar la
validesa cognoscitiva de la concepció romàntica de l'home Aquest es
l'objecte de A System c 'Logic, publicat l'any 184353 on dedica espècia!
atenció a la lògica i a la fonamentactó de les ciències humanes, particu-
larment de la historia i la ciència política L objectiu primordial d aquesta
oora es el de valorar les possibilitats de comprendre científicament la
natura humana i la seva incidència en el funcionament socialw.

Cal ten»r en compte que en els anys anteriors a la preparació
d aoyest llibre, Mill havia entrat en contacte amb l'Escolo ^aínt-Simoniana
oe Pans a traves de la qual havia tingut accés a les primeres obres
d'Auguste Comte El Saint-Simonisme presentava el gran avantatge
d intentar una revisió de la història i la cultura acceptant els pressupostos
i la situació històrica conseqüent a la Revolució Francesa Pretenien
demostrar la connevio necessaria entre les diferents situacions historjQues
i els sistemes de valors que les regien. De l'Escola Saint-Símoniana, Mil!
consen a el concepte ú època històrica formada per la interrelació entre
i evoi'jcio de les idees i l'organització de la societat, molt mes pròxima als
pressupostos positivistes de Comte Des d'aquest punt de vista, Mill
refermava la necessitat de considerar els valors morals, les creences
religioses, i els principis economies com aspectes característics de les
formacions històriojues, però tenint en compte, a la vegada, que també elis
son un producte històric, que poden modif icar-se i ser substituïts per
d'altres valors en funció de la pròpia evolució històrica * En aquest sentit,
el procés històric apareix configurat per dos tipus de períodes uns
destaoilitat social i uns de transició, en el si dels quals s'opera la
substitució de valors que, al seu torn, determinaran les característiques de
l'etapa sequent L objectiu de ia ciència històrica esdevé el de descobrir la
llei del desenvolupament humà i comprendre les raons per les quals
determinat canvi històric pot comportar progrés Un dels ensenyaments mes
importants que Mill extrec ?els Samt- Simonians i, mes concretamenr ae
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Comte, és la consciència de viure en un period historic de transició, la
qual cosa fa oue piante]) ti seu programa politic com una reflexió sobre
aquells aspectes politics que poden condicionar l'evolució de ia societat en
una direcció o tn una altra

Paral leìament, però, l'anàlisi de la naturalesa humana, la valoració
del carácter i de la peculiaritat de l individu porten a nuï a pensar la
societat en termes de civilització i cultura, reculimt i desenvolupant una
idea comú a Coleridge i a Carlyle Per a Coleridge, la idea de civilització
Implicava la noció de realització cultural t humana de la persona, per a
Carlyle, significava essencialment la realització col lectiva dun poble, pero
per ambdós constituía un dels principals elements de critica de ia societat
industrial56 En el pensament de Mill el concepte de civilització nome«
s'explica veritablement a partii de la idea de cultura, entenent per aquest
concepte e! desenvolupament individuai de le! facultats humanes Df uà ce
ser un terme refent a I industrialisme de» segle xi>. es a dir, a una etapa
contrita o? la hiçtona, per denotar clarament determinat? estadi? de la
societat Er e! salt oue converter la cultura en ur» fenomen coi lectiu i, per
tant, historic, Min realitza i operació utilitarista Dasica que Ber.tham havia
emprat ptt establir el principi de la màxima felicitat AI»», l ideal de ia
civilització esdevé la possibilitat de la màxima cultura per al màxim
nombre Des d'aquesta perspectiva, l'educactó esdevé el principal element
de formació col lectiva i de desenvolupament humà57 Malgrat que en la
formulació del seu idea! Mill utilitza un procediment utilitarista, er» definir
ei seu contingut e? basa en la concepció de la natura humana derivada de la
filosofia idealista i dei romanticisme alemany En aquest sentit, el primer
pas de Mill es ei de negar ei concepte utilitarista o liberal de civilització
no es pot valorar el progrés de la civilització únicament en funció de les
millores materials aconseguides en cada estadi i menys encara a partir de
la prosperitat econòmica Això no és sinó aplicar una reducció conceptual de
la historia, relativament tendenciosa i anàloga a la que 1 utilitarisme
clàssic havia realitzat respecte de la natura humana i dels principis
morals Amb una concepció similar, la civilització i la societat aparecen
inevitablement organitzades mitjançant una estructura mecànica, o, per
utilitzar la imatge de Min en base a un model geomètric58 Tot model
geomètric és reductiu i limitat perqué per a poder definir les relacions
causals sempre en un únic sentit requereix necessàriament d una reducció
del concepte de natura humana

En aquest sentit, Mill recull en el seu concepte de civilització el
contingut de la majoria tf atacs dirigits contra 'a civilització com expressió
de l'indu?tnahsme decimononic Es tracta de la idea ja present a Cobbett i
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a Colendo*, t en central a tots els detractors de la societat industrial,
preu out cai pagar per la civilització Segons aquesta, e) caràcter positiu de
la majoria de millores tècniques experimentades per la societat amaguen la
mateixa proporció d'endarreriment en altres aspectes i, si Be demanen i
suposen el desenvolupament d'algunes de les facultats de I nome, teneri corn
a contrapartida la deoiiitacio de la resta de facultats t, f ms i tot, compor-
ten la desaprieto d altres59 hill accepta aquesta critica de l'industrial i*-
me assimilant-la dalguna manera als principis utilitaristes pero tambe
nega que la unica conclusi logica slgut la necessitat de renunciar als
avenços tècnics per a aconseguir millorar la situació social La seva
proposta consistei* en incorporar tots els aspectes de la natura rumana e~>
considerar i estad» duna civilització i oferir, així, una concepció de la
societat regulada per un rrodel orgànic De la mateixa forma, si no es té en
comate la natura numana en tota la seva complexitat, aotvuc en els aspectes
mes imprevisibles \ aparentment mes incomprensibles, difícilment pot
acons^guir-se qu» i organització política de la societat s'adequi a les
necessitats dels seus membres*0 En aouest aspecte del seu pensament, Mill
ut J i itza clarament la filosofia de la història derivada del idealisme En
aquesta navta irooat perfectament expressada una ioe¿ de cu'tura oasada eri
i aprof ondiment personal o> i individu, que, a mes, esd^veinC *i mo<^»i
respecte del qual analitzar ¡es etapes mstoriques i les diverses societats
particulars com esfadi5 de la civilització6' inoutnaoìement, MIM deduci* en
la mterpretac.o de 1 idealisme ei concepte antropològic de cultura i er>
traçilaaar-lo a la reflexió política, es converter en el principi ba?>c p*r a
poder esbrinar 1 adequació entre institucions i societat D'aquesta form
Mill planteja un dels principis mes importants > inf luents del seu
pensament

" namely, tne necessary correlation between tne form of
governement existing in any society and tne contemporaneous state
of Civilization"*2

En aquest sentit, el propi concepte de cultura en def mir-se a partir
del desenvolupament de totes k-s potencialitats de r individu es tradueix en
una revaioritzaciö de les diverses manifestacions culturals de la societat
donant el mateix valor a l'estructura economica com al particular
desenvolupament de les idees En comprendre, primer, la interrelació dels
diversos fenòmens culturals en la configuració de les formacions socials i
en definir, desprès, els períodes de transició històrica com èpoques en
tKistei* una certa dtscompensac 10 entre les formes de pensament i te
normes ètiques per una banda 1 1 estructura de la societat per i altra, MIH
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descobreix la importane ta dt Its idees tn ti canvi i ti progrés historic, l la
seva capacitat dt transformació AUÓ no implica, tn tl cas de Mill, separar
dos nivells tn ia societat -equiparables per exemple a ta infraestructura, o
organització econòmica, i una superestructura, © desenvolupament 3eolo-
gic de la societat- per a establir Its formes de determinado reciproca o
descobrir-ne una relació causal. Ben al contrari, això significaria per a Hill
recuperar una concepció de la societat tan mecanicista t unidireccional
com la de Bentham, mentres que la seva intenció es la d'afavorir que el
concepte de civilització, entès com la realització plena de totes les
facultats numants, pugui fer-se realitat Aquesta mateixa idea apareix
com el rerafons del concepte de lli&trtat personal oue Mill defensarà tan
emfaticam*nt una idea de HHxrtat ent?sa principalment en relscio a Ses
formes oe pensament t als medis d'expressió, àdhuc quan sor» manifesta-
ment dissidents

D altra Panda, només l'ampi lacio del concepte de civilització en base
a la formació cultural pot portar implícit la idea de progrés que, per altra
part, Mul accepta com una dada de fet63 A partir de la seva concepció de
ia historia, ei progrés no pot definir-se entenent el passat a partir del
mite o*l bon salvatge, o de "l'home del Dose" com el propi Mill l anomena,
smo que només es pot apreciar en relació a la historia de les societats, a
les característiques de cada civilització64 Mill entén el progrés com uria
liei general dei procés historic observable en la totalità del procés, no en
relació a situacions puntuals Des del punt d* vista indiviouoi el progrés
només pot existir quan es dona un millorament veritable de les condicione
socials per al desenvolupament moral, Intel lectual, estètic 1 sentimental
de tots els memores de la col lectivitat social

En considerar la historia com a ciència, Mill la defineix com una
forma de sociologia i estableix el seu objecte en restudi de les formes de
civilització Ofereix una bona mostra de la seva visió de la història i la
metodología daquesta ciencia en ranal «si d?i concepte de propietat que
desenvolupa en considerar les diverses visions socialistes de la historia i
la possibiiitai política dels seus principis Aquí, Mi'l posa de manifest com
el significat del terme proprietat -s'entén dels mitjans de producció- ha
anat evolucionant a) llarg de la història i varia segons les diverses cultu-
res en funció de les seves necessitats i de la seva organització històrica
65 D aquesta forma, mostra com e! terme propietat ha anat variant de
sigmf icat en funció de l'organització econòmica de cada estadi cultural

En un altre ordre de coses i per mantenir el paral lelisme existent
entre Mill i Car K le, val la pena recordar el fet que la problemàtica
històrica constituí ner ambdós autors un dels temes mes recurrent? a
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l'època de la seva amistat, £1 propi Carlyle va escriure H111 consultant la
stva visto de la història i dei ftt historic46 Com s'ha dit anteriorment, fou
Mill QUI i nou i Carlyle a escriure el seu primer llibre a historia 11 ajuda en
la recerca del material per la redacció del f amos Tne Ñweft Revolution,
(fel qual fins I tot revisà els manuscrits. No es estrany, doncs, que en els
seus estudis Mill es refereixi a la laoor històrica de Carlyle encara que
sigui per redimensionar-la i diferenciar-la de la seva pròpia visió Ja el
1844, NUÏ qualifica la manera carlyliana de fer historia de valuosissim
exercici literari, perd no d'anàlisi sistemàtica, l menys encara, de treball
científic67

En aquest context, un altre aspecte important de l'obra dt Mill que,
per la seva banda, molestava considerablement Carlyle, es la seva anàlisi
de l'ètica Ja en el A System of¿<*?/crlill havia separat l'àmbit d'incidèn-
cia de les disciplines teòriques i de les pràctiques, intentant establir ai*i
el tipus de relació existents entre teoria i practica Seguint la distinció
entre eis judicis de ftt i els de valor establerta per Hume en la seva teoria
moral, Mill def ineu l'ètica com un art, i la correcció moral com ur»a
habilitat En aquest aspecte utilitza e) concepte pre-inoustnai dart segons
el qual 1 art no implica necessàriament la consecució de coneixement sinó
exclusivament ei desenvolupament d una practica especifica En les
decisions practiques, l'ètica fa servir els coneixements aportats per la
ciència per decidir si 'es seves decisions són correctes, si poden acomplir-
se tal i com s han previst, i si la finalitat perseguida pot obtenir-se amb
els medis triats66 Aquecta visió de I ètica difícilment te una traducció
clara en l'àmbit específic cíe l'estètica, sinó que mes aviat resulta un
concepte fonamental per a la pràctica política També la política és un art
i r»o pot recoizar-se en la ciència per establir els seus objectius, única-
ment pot emprar la ciència de la política abans d actuar per asegurar
l'oportunitat de certes mesures i per evitar alguns errors previsibles. Des
d aquest punt de vista, apareixen les reserves de Carlyle respecte de
l'actitud teòrica de Mill Ja que aquest darrer, com en general tots els
utilitaristes "loon for ever at some theory of a thing, never at any thing"69

Tanmateix, el pensament de Mill no es conegut únicament per les
seves aportacions metodològiques nt pe> la fonementació logica de la
ciència politica El seu eso it més influent a l'època, i que a l'actualitat no
na perdut encara vigència, *s l'assaig OnUtwty, publicat el 1859 En
aquest text, Mill sHtematl·lza el principi de la llibertat individual en
relació de les normes ètiques i polítiques derivades de lorganitzacio
política oel segle xu Tant a OnLtoertt com a i'assaig utiìitvi*H$m dei
1861, on Mill exposa el seu pensament com la interpretació contemporània
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de l'epicureisme clàssic, r ut i litar l sme esdevé un aparell teòric (f anal is i
capaç de plantejar i donar resposta a prooiemes concrets i vinculats amb
its necessitats practiques Val a dir que, en gran part, l'aportació de Mill
pot resumir-se en una reflexió sobre les possibles relacions entre teoria i
{Tàctica, es a dir, entre ciència t practica política, entre coneixement de la
soctetat t normes de conecta, o entre coneixement de la personalitat i
educació El doble enfoc de Mill explica en part que sovint aparencin contra-
diccions i certes incoherències entre diversos aspectes del seu pensament
0 en relacionar disciplines diverses. Cal tenir en compte oue molt f requen!
ment la seva reflexió pressuposa experiències personals o situacions
conflictives plantejades en el seu entorn polític *° Un dels grans valors 0€
la seva otra es el d'haver afrontat aquests problemes arriscant-se a ser
incoherent o a contradir aspectes del seu pensament abans que evitar-los o
obviar-los com problemes no pertinents respecte del seu objecte destuü«
AIKÓ significaria per a Mill caure en un parany similar al úe Bentham
D aquesta forma, Mil! aconsegueix reconvertir i utilitarismo en una reona
de la societat mes potent, mes acurada i matisada, i fonamentalment mes
útil, sense caure en la temptació del sistema filosòfic de tipus germànic
S aoéqua a les necessitats dun sistema industrial ja acceptat però encara
no consolidat plenament en els seus ideals veritables, i així, assumint com
una realitat el caràcter transitori de la situació històrica contemporània.
Mil) pot plantejar una critica de r industrialisme sense trasbalsar-ne els
fonaments Un dels grans valors de l operació de Mill és la d riaver sabut
mantenir la potencialitat teorica i politica de la critica integrant-la en el
seu propi pensament, » en l'actitud general del lliberalisme, com una
finalitat i un mètode fonamental

En la seva definició de l'utilnarrsme, hill serva les mateixes
premises de Bentham, enunciant-les fins i tot amo les mateixes paraules,
però variant-ne completament el significat

Those who know anything about the matter are aware that every
writer from Epicurus to Bentham, who maintained the theory of
utility, meant by It, not something to be contradistinguished from
pleasure, but pleasure Itself, together with exemption from pain,
and instead of opposing the useful to the agreabie or the
ornamental, have always declared that the useful means these,
among other things"71.

Un cop acceptada l'evidencia del ffincipi d'utilitat definit com la
recerca natural del plaer, l'anàlisi proseguelx per considerar el significat i
1 extensió dels termes plaer t dolor D'aquesta forma, el valor de la doctrina
utilitarista apareix quan es posa clarament de manifest que poden
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mentar-se plan* per molts més mot lus 1 procediments que per la mera
percepció sensorial Per expirar la seva concepció (tel plaer, Nili proposa
una jerarquia d aquests no només en funció oe la quantitat ú avantatges que
comporten sine tarnte de la seva qualitat i la seva natura Qoviament, la
primera diferenciació s'estaoleix tntrt tls platrs ewerlmentats pel cos i
per la ment En aquest context, la recerca de Mill consisteix en provar
l extensió i amplitud dels plaers intel·lectuals i la seva superioritat
respecte d altres formes de plaer Per plaers mtel lectuals Mill no conside-
ra únicament els que procedeixen del desenvolupament racional de l'home,
inclou tamoé tots aquells que provenen de reMercid ffaltres facultats
numanes. com la imaginació o la sensibilitat, sempre i quan constitueixin ia
realització duna capacitat pròpia de la natura numana La classificació de)?
plaers és, potser, un dels aspectes més dèbils de la filosofia de Mill i. per
certs aspectes,f ms i tot contradeï* les seves pròpies premises » la seva
intencionalitat científica, però com a bon utilitarista, Mill no pot renunciar
a i evidencia de ta realitar ontològica (K- la natura numana i ia seva especi-
ficitat pròpia, per molt idealista que sigui la única definició disponile En
aquest sentit, només per referència a l'home. Mill pot afirmar que "sempre
preferirà ser on Socrates tnsatis'et a un boig satisfet ^ ja que una
postura, la de Socrates, suposa assumir i desenvolupar la condició numana
mer tres Que l'altra no es sino una renuncia, i, com a tal, fins i tot en
termes utilitaristes, apareix com la postura típica de rinfeiic, o, ei ou* es
pitjor, representa I actitud pròpia de 1 estoic Per auo, malora! les
aparences, el vertadle utilitansme

"could only attain »ts end by the general cultivation of the nobleness
of cnaracter73

Lògicament, Mill accepta el principi ètic i polític de la major feli-
citat per al major nombre però entenent la felicitat en un sentit qualitatiu
i num^nzador, es a dir "fonamentada en els interessos permanents de
rnome com a ser progressiu"14 La conveniència tfaquest principi e? tan
evident per a Mill que no pot comprendre com tfaltres pensadors, com el
propi Cariyie t d altres representants del purttanisme, afirmin o De que
1 nome no pot ser feliç, o De que no na de ser feliç Per a Mill. en canvi, la
potencia de la natura numana comporta que, per si matei*. rnome difícil-
ment pugyí no ser feliç

"A cultivated mine" (...) f inds sources of inexhaustible interest ir« all
that surrounds it, in the objects of nature, the achievements of art,
the imagination of poetry, the incidents of history arid their
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prospects of future75

Malgrat les dificultats teòriques t les ambigüitats evidents en
aqueste exposició del concepte de plaer f de. eiicuat humana, és innegable
que la reflex 10 de Mill esdevé en aquest punt nolt sugqertnt. tan suggerem
com per a que un personatge com Morris la reculli en la seva consideració
de l'art f de la creano estética dotant així de significat la formula
rusa miaña de) treball plaent ÉS innegable que e) pensament de Morris
participa amb Mill d'aquesta visió epicureista del plaer tant en l'aspecte
estètic com en d altres formes d activitat social i això constitueix un otis
punts essencials en que Morris es diferencia de Ruskfn i encara més de
Cariyie A i igual que mil, Morris no podia acceptar una visió utòpica oe la
societat a partir d'una filosofia dt la rerwnaa76

En el cas oe Mill, ta sensació 11 experimentació del plaer no signifi-
cava sinó ia veritable manifestació de la felicitat humana, t, en aquests
termes esdevenia una qüestió col lectiva i un problema politic La realitat
contemporània posava clarament dt manifest que aquesta felicitat, i trcara
mes la felicitat del mes gran nombre, continuava sent un ideal, un objectiu
per al oue calia lluitar Tanmateix, öacord amb els principis utilitanstes,
la infelicitat e*ister,t provenia oe íes cono»don$ socials, principalment
d aoutlles qut opnmeixen i individu i restringeixen la seva llibertat indivi-
dual Entre aquestes conditions desf avoraoies ocupen un lloc destacat les
derivades de l'industrialisme tant pel qui? fa a l'organització del treball
com ai nou sistema oe classes socials En considerar la qüestió del treDa'i
Miü opta en primer lloc, per observar la base econòmica que r egei« el
funcwamet ot ta societat consioerant-la, però, en relació df is principi?
que la reculen i als conceptes utilitzats er« la seva comprensió, o sia,
segons !a teoria pròpia de i economia política En la seva anàlisi oeis
economistes clàssics, accepta plenament la critica cariyliana del predomi-
ni de les relacions crematístiques en i estructura social ("the Cash Nexus ;
traduint-la en termes econòmics, de manera que resalta la falacia dels
economistes consistent en prendre les lleis econòmiques com lleis socials
oblidant així la importància dels fenòmens histories i culturals en ia
formació d'una societat Respecte del problema de les classes socials,
l'enfoc de Mill respon a una visió més particularitzada que la lògica de
classes, o sia, una perspectiva assimilable a la microsociologsa, malgrat
que també dediqui tsptcial atenció ai problema del moviment obrer
tractant-lo com un fenomen social de nasse En aquesta part oe la seva
obra s'inclou l'aportació més coneguda del seu pensament l'anal f sí de la
llibertat i la revaloritiacio política de les minories en contra de les formes
d opressió i control social exercides independentment i per canals
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complementaris als propis del poder polític
Prèviament, perd, cal tenir en compte que, des del punt de vista

ideològic, Mil) és un fervent admirador de la democràcia Purgesa i dei
sistema df producció industrial, i les seves entumes a la societat
contemporània parteixen del convenciment basic que la democràcia no ha
assolit tot el desenvolupament possible Ets ideals burgesos de llibertat,
'Quaitat \ individualitat no son encara una realitat palpable però continuen
essent loojectiu últim vers el dual dirigir el progrés històric77 AIXÍ, quan
Mill explica la seva utopia particular, aquesta no requereix de cap transfor-
mació radical repentina, pressuposa mes aviat una evolució progressiva del
sistema existent que afavoreixi la formació i el desenvolupament humà de
i indiviou acabant per def mir un model de societat dun socialisme
humanista Com a gran millora per als treballadors, proposa la implantació
del sistema cooperatiu n en la creació i gestió d empreses sense entrar a
considerar l estructura liPorai oe la industria ni les condicions ni ?) tipus
d* treoati desenvolupa» en un sistema similar

"it is palpably for the good of society that »ts means of production,
that the efficacy of its industry, should be as great as possible, and
it cannot be necessary to an equitable division of the produce to
ma* e the efficacy less The true morality of the workmen would be
to second zealously all means by which labour can be economised o-
made more efficient, but to demand their share of the benefit*7<?

Tanmateix malgrat qut Mill no parli concretament de les condicions
dei treball en el sistema industrial, 'a seva proposta per a millorar les
condicions socials dels treballadors implica una relativa postura progres-
sista atès que exigeix una millora de la situació social rePutjant els
diversos tipus de paternalisme i les formes hipòcrites de la caritat
Ambdues actituds apareixen en la seva reflexió com formes d'autoritarisme
velades de moralisme * Aquesta actitud permetrà Mill aproximar-se ¿1
moviment oPrer per estrinar-ne les causes i valorar les seves incipients
organitzacions i formes d actuació sense caure en recels classistes i criti-
ques moralistes banals ai Les critiques de Mill a l'industrialisme, s» be
poden semblar comentaris merament matitsadors, comparteixen amb
d altres tradicions de pensament el rePutg moral t la denúncia de la
injustícia implícita en un sistema que distribueix el producte del trebal l
quasiöe en proporció inversa al treball realitzat82

Respecte dei problema de les classes socials l'anàlisi de Mill es
molt suotii i meticulosa A i assaig sobre la llibertat, niu es planteja ei
problema polític oei respecte a les minories en una democràcia parlamen-
taria definint les minories a partir de costums conductes morals i sisre-
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determinant p«* al desenvolupament de creences i formes dei pensament
En aquest senni. robra esdevé una defensa del dret a la dissidència i, per
fonamentar-la, desenvolupa una anelisi sociologica dels valors morals i ot
la seva força d unificació social. Des (í aquesta perspectiva, l'aportació de
Mill apareix com una teoria del poder existent en les relacions socials ¡
quoin lanes, i dels procediments com aquest poder s exerceix, independent
men» de l'autoritat governamental*3 D'aquesta forma, el gran perill de la
societat contemporània resulten ser fenòmens com l'opinió pública, ja que.
a més de que poden pressionar i incidir en determinades decisions
polítiques, comporten inevitablement una tendència a la homogen*itzacio
dels diversos membres de la societat, a una pèrdua d'originalitat en les
»dees o de la seva capacitat de matisar segons 1? natura de les situacions i
dels personatges implicats en elles, perquè requereix sempre d extreure un
promig

"Those whose opinion? go by the name of public opinion are not
alwavs the same sort of public ( ) but they are alwavs a mass,
that is to sty, collective mediocrity"w

D iQuesta forma, Mill adverteix dels perills que pooen derivarse oe
potenciar tot alio que es essencialement social > col lectiu per sotre de
i individu La coi iKHvitat anónima, la societat, especialment quar« 15
tracta de la bona societat, disposa en els valors morals duries pautes
d acceptat^ del? comportaments i de les persones, dunes regies de joc i
d'uns aparells de pressió que realitzen perfectament l'homoqeneitzaac
lògicament, la tendència oe les masses, com també la dels individus, es ¡a
de confondre les seves pautes oe conducte, i f ins i tot les seves preferèn-
cies, amb les veritables regles de conducta i les utilitzen com a patró
respecte del qual avaluar les accions dels altres Aques* hàbit, si d'una
banda viola el principi de tolerància necessari per al desenvolupament de la
individualitat personal, de (altra suposa acceptar que (organització social
s estableix a partir d'uns "a prioris" genèrics que no tenen en compte ni la
seva utilitat concreta ni poden tampoc conslderar-se en relació dels casos
concrets m dels agents determinants

La postura de Mill constitueix una defensa de l'individu basat en e)
concepte de llibertat front a les imposicions de la societat Pero si la
llibertat utilitarista tradicional havia estat referida únicament al
problema del fer, es a dir, d'actuar en el pla econòmic, Mill proposa la
llibertat de sentit, de creure i pensar, es a dir, la llibertat de ser en fune 10
del propi caràcter i de la personalitat En aquest sentit, la llibertat de MI n
pressuposa el concepte de natura humana propi del romanticisme, pero, per
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influencia de la seva formació empirista, tls valors humans no es refe-
reixen tant ai coneixement intuïtiu i introspectiu de its frans veritats
universals, sinó a la capacitat de reaccionar i actuar davant les
circumstancies de l'entorn Per aixO» per a Hill, parlar de natura numana
acabarà per significar formació del caràcter I la personalitat individualm.
Des d aquesta perspectiva, el pensament de Mill esdevé per moltes raons
una teoria del geni i de les seves possiDilitats d existència i realització
Tanmateix» malgrat la valoració de la figura del geni, el seu objectiu es ei
de mostrar les condicions per al desenvolupament d'un tipus de geni que no
requereix de forma essencial del sentiment tragic m
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2.2.3. L'obra I el pensament de John Ru5kln( 1819-1900)

De tots els nereus de Carlyle, reteri Ruskm", cm l'anomenava ei
mateix mestre87, va ser l'autor que va aconseguir una difusió mes vasta i
més va influir en la societat Gel seu temps Els seus escrits eren
amenament llegits i celebrats, i van impressionar fortament aiverses
generacions de joves Des oe Holman Hunt fins Oscar wilde, la majoria
d'escriptors l artistes anglesos s'havien declarat deutors del pensament de
RusMn Morns sovint es declararà deixeble seu i, realment, ei pensament
dels dos autors esta tan mterrelacionat que des de les primeres biògraf íes
de Morns sempre mes na estat considerat com ei seu nereu mes dtrecie. 13
ctua! cosa na contribuït a carrejar les idees dels dos autors i considerar-los
sempre un en reiacio a i aitre En aquest sentit, si Pe la relació entre els
dos autors na condicionat profundament la visió del pensament politic oe
Moms86, tambe es ventat que la figura de Moms en la tradició del disseny
i l'arquitectura na influenciat la visió soPre I aportació rusMmana En
aquest sentit, resten encara per esonrur quines son les diferències
existents entre ampdos autors, ia qual cosa implicaría reconsiderar eis
aspectes mes importants del seu pensament tenint en compte el canvi de
programa teorie de cada uri i la diversitat del punt de partida D'una tanda,
no ni na catte que els dos pensadors participen d'una mateixa problemàtica,
com es el problema de 1 art en ei segle xix, pero si pe reflexionen sopre les
mateixes qüestions, les respostes son en canvi qualitativament diferent:
Dt tota manera, Morris no es sinó un continuador molt especial de Rus^ in, \
la influencia d aquest últim autor en i ambient anglès de mitjans del segle
passat es demostra perquè la seva opra participa en la majoria de
polèmiques i domina en quasi&é tots els temes de reflexió caractenstics oe
la societat victoriana Pràcticament des de rapartelo dels seus primers
llibres, Ruskm es convertí en una "personalitat", es a dir, en una persona ae
la qual es requeria una opinió soore quasi De tots els esdeveniments
importants de la vida anglesa, tant si es tractava de qüestions meramente
artístiques ccm de caràcter polític, o relatives a problemes socials

Respecte de l'actitud profètica de Carlyle, que sens dubte Russin
admirava, i tampe compartia en part, la seva reflexió parteix d una
problemàtica relativament diferent En els aspectes purament polítics i
socials, el jove RusMn accepta l'anàlisi pessimista de Carlyle sopre la
soc'etat industrial, però. contràriament a ell, la seva preocupació bàsica i
el seu to polèmic afecten principalment al mon de I art i de i estetica, si
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més no, com a punt de partida Per al mestre de Chelsea, l'art constituía un
tema de reflexió únicament a partir de la funció social i la missió
teleològica que havia o acomplir l'artista, una de les figures que millor
realitzaven el seu ideal d'heroi; per a Rusfctn, en canvi» la situació de les
arts en el segle XIX constituïa una de les proves mes evidents de la vigència
del missatge social de Carlyle, és a dir, de la degradació espiritual i mora)
de la seva època històrica com a societat i com a civilització Tamoe n era
una prova evident la progressiva degradació estetica del paisatge derivada
Je la mecanització t, per això quan Rusk in inicia la seva Investigació al
voltant de les arts ho fa convençut de la importància decisiva de l'art i <&i
valor de la qualitat estètica de l'entorn en els processos civiiitzatoris w A
la vegada, però, Unteres ruskima pel fenomen artístic prové de I evidencia
oue l'art constitueix una realitat l una problemàtica especifica, important

ta voluminosa obra de RUSK m, ooncs, si De aoarca una temàtica
mcit diversa» dedica, en ur« primer moment, un Hoc privilegiat a les arts
plàstiques > a i arquitectura, considerades des de la doble perspectiva o*
sef per una banoa, manifestacions culturals d una determinada
sòcia', i, ot "t aitra, productes d una historia i duna tradiao
rememorada i constantment present En ! ampit artístic, son ja prou
coneguts i adiraci} 1 1! gust rusKimans per l'epoca medieval ai» corri its
seves detalladas analisi? de i estil gòtic com per rtcoroar una vegada ^<?s.
que ia seva aportacio a la teoria ot ' art i oe l arquitectura vuitcentista
s inscriu plenament en la tracció del moviment neogotic El goticismi- oe
RusKin. però, eAcedeu en molts aspectes l'àmbit específic dt Vhistoricisme
arquitectònic i es planteja com una concepció global de l'art, de la societat
i oe les seves relacions històriques, oe manera que entre els seus temes o*
reflexió apareixen sovint qüestions relatives al seu propi temps D aquesta
forma, el medievalisme, esdevé en la seva ft>ra una gula per a la pràctica
artística, sinó plenament útil des del punt de vista de 1 artista si des de ta
perspectiva oel seu fruidor A la vegada, a partir de la seva peculiar
concepció de l'art i de l'estètica, la recuperació del gòtic es transforma er.
un veritable instrument d'anàlisi i de denuncia de la societat de la seva
època Així, la seva critica de 1 art contemporani es transformarà, només
desenvolupant els principis implícits en la seva teoria artística, en una
critica general de la Societat que el convertirà en un oels predecessors
destacats del socialisme arriés90

Ruskinvanàner lany i8i9aLonotes, fill únic duna família
escocesa benestant i profundament religiosa que h procura una eoucacio
acurada, basada en l'estudi de la religió, de les arts i de les ciències 13
seva formació es va completar ja des de molt jove amb innumerables



177

v i atoes m Europa a Suïssa va descobrir la immensitat de respectat it alpi
i aquesta imatoe sera sempre present en la seva teoría estítica com a
mode! ae la suolimi tat natural respecte de la quai considerar i art deis
tornes, a Italia entra tn contacte amo l'art Italia antic i amo els edif icis
mtdievils. models de bellesa en l'obra dels només t referència ob'tqada per
a tots els seus judicis sotre i arquitectura D aquesta forma, el jove fwskin
esdevingué un nome cultivat i refinat, temeros ae Deu i amo un prof una
sentit del deure moral pero totalment desconeixedor de les realitats dun
mor» exterior del que rnavien gelosament preservat El puritanlsme propi de
l ambient familiär af loreix sovint la seva otra sta en els diversos valors
morals que descobreix darrera els principis artístics, sia pel recurs
contant a utilitzar cites i referències bíbliques per e l̂icar i provar les

tesis D'altra banda, acuesta seva formació culturalfsta i cult'vada.
desconnectada de la realitat quotidiana i de Ja vida social, tenvira e»

seu pensament aun cert to elitiste pero tambe condicionara 1a seva
desgraciada biografia convertint-lo en una persona cada vegada mes
sotana'1

Amt« i oposició duna mare dominant, decidí abandonar la carrera
eclesiàstica per oedicar-se ai cultiu oe les arts Überals i de les ciències
Aquesta opció no implicava, però. decidir-se per la practica científica o
comprometre s amb una especialitat del saber Ben al contrari, Rus* »r. no
fou rnai ur. acadèmic ni tema tampó«, la disciplina propia deis investigadors
ts consider iva mes un escriptor, i aor»uc un poeta que uri teorie, ur»

o ur, científic, personatges als oua's menyspreava relativament
encara que algytfs vegades volia corr.prentíre Is Per a Rusl· in, la ciencia, o
mes aviat ei tipus de saber aportat per ¡a ciència, suposava mes un
imptoime^t que una ajuoa per a pooer contemplar la naturalesa i
comprendre el seu missatge veritable, o sia la realitat de la creació
di vina*2 Així. lensenyament principal derivat del Renaixement és el de
oemostrar les conseqüències artístiques d aquest error, es a dir el de
considerar que el saber pot ser una quia per a la creació artística o un
servei per a la col lectivitat93 L'obra de Ruskm es la d un escriptor que no
renuncia a la categoria d'artista sens* pretendre ser poeta, í així feia
realitat aquell ideal de crític que posteriorment wilde explicarà en l assaig
71* Cntic m an Artist ( 1891 ï94 En aquest sentit un dels valors mes
importants dels llibres de Ruskm i que mes determinaren ei seu succés e?
precisament la forma d'escriure l la qualitat (te la prosa %

A la vegada, en molts aspectes de la se^a labor com a escriptor,
Rus»- m continuava la tradició divuitesca del "connoisseur"96 encara que
aoaptaoa a les condicions socials de la seva »poca L'nereu vuitcentista d"'
"connoisseur" era ur« comentarista sobre qüestions d art caracteritzat per
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una profunda formado artistica l un educat pst estètic on® arbitrava tr»
tot alio relat tu al mön de r art, o aquesta forma orientava amo els seus
consells la formació fle les col lece ions privades dart EH mateix podía ser
un col leccionista entès si, com en e! cas öe Ruskm, m n'havia netedat una
Ruskín fou un dels compradors més Importants de pintura i, junt amb el seu
pare, va aconseguir reunir una de les col lecdons mes completes de Quadres
de Turner, el seu pintor preferit97 L'interes per les compilacions, però, no
es referia només a la pintura, també havia reunit importants col leccions Ge
fotògraftes arquitectòniques, gravats, documents antics. », fins i tot, de
minerals96 Pel que fa al Rusk in "connoisseur" es interessant destacar els
seus diDuixos i aounts de viatge però tamoe el fet que sovint enviava a
italià dibuixants contractats, com es el cas de Faifax Murray, per reproduir
les obres més importants de l'art italià" En el trasbals ocorregut en e- «•.
oe ¡es classes dirigents com a conseqüència ae la revolució industria1., íes
noves fortunes es oscaren a formar noves col leccions oe pintura
Respecte de les col leccions tradicionals, els nous compiladors no excel lien
per la se.a formació artistica i sobretot tenien ur« desconeixement total de
i art antic Per a evitar la compra de falsificacions o quadres poc valorats
requerien a orientacions autoritzades soore pintura i art Durant ur. cert
temps, ia solució mes difosa fou la de limitar-se a la pintura
contemporània ja que en termes generals era una adquisició mes segura a
pesar ae les rareses s extravagàncies d alguns pintors moderns com T^nes
o Constable Davant aquesta situació, alguns "connoisseurs" famosos com
Lord Lindsay, decidiren publicar estudis per divulgar el coneixement dels
millors mestres de la historia de l'art Aquest fou el context on es va
formar Rusk m cosa que queda ben patent en les seves primeres aparicions
en puolic L eliticf,.é implícit en e! seu missatge estètic i en elio qenerai
dels seus escrits respon a la imatge d'aquesta figura pròpia del segle
passat però en una versió actualitzada D'altra banda, en el paper de
"connoisseur i oe personatge culte, Ruskin se sentia capacitat per a oon<*
la seva opinió soore qualsevol affer, estigues relacionat o no amb els seus
temes d'estudi I0°

Tanmateix, en el conjunt de la seva otra, els comentaris artístics
superen molt sovint la funció del "connoisseur fins adoptar una actitud
molt mes propera a la del crític artístic del segle xix Per una py t explica,
com en ei primer volum de Moóem Painters (1043), els seus ̂ ropis gustos
-és a dir, la se^a gran admiració per .a pintura de Turner-, pero, per altra
revesteix les seves opir.ions amb investigacions històriques sobre e's
estils artístics i èpoques del passat, i, per ai»o. la seva obra s inscriu en ¡a
reflexió històrica típica del seu segle A mes, junt a la recerca pròpiament
històrica, Rusk m construeix una sène de principis teories soore la natura i
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les funcions del fenomen artístic aproximant la seva obra a! centre de
lassaig estètic seguint les directrius dels darrers comentaristes rústics
Segons aquests, calia fomentar els criteris estètics en personals
mitjançant un profumi coneixement de l'art i (»I seu desenvolupament
historic, AIM!» molts Als escrits de Ruskln, com el famosfslm TneSe^^
¿¿m$$ ®f Apciïitectur* í 1849), afegeixen a la intenció purament critica una
sèrie de reflexions assimilat) les a una filosofia general de l'art Atesa
l'amplia divulgació que tingueren es lícit concloure que, en la majoria de
casos, Ruskin va aconseguir exercir realment el paper del crític

De tota martera, al observar detingudament els diversos llibres de
Rusmn, es difícil determinar les seves característiques t esbrinar qum es
ei contingut real del seu pensament Els seus escrits estan plens de
suggestives idees, i sovint molt adients, sobre l'art en general, les
diferents arts en particular, la societat i la vida dels només, en conjunt no
ni na res comparable a un pensament sistemàtic i sempre conerent amo si
mateix La seva obra no es caracteritza pel rigor sistemàtic de l'estudiós
smc aue, més aviat, es tracta d'un seguit dt comentaris brillants fets t»er
un observador culte i conscient La seva forma descriure comcma la
presentació de tesis de fons, importants per a definir el seu pensament, i
fins i tot innovadores respecte de reflexions antenors, amb dissertacions
sobre les Seves experiències personals, descripcions de llocs »isitats,
records t llargues referències bíbliques No es estrany trobar en un mateix
llipre idees aparentment contradictories score un mateix argument '0!

Emportat pe! plaer de 1 escriptura, Rusnn pod.a desenvolupar idees i
explicacions requeria en cada cas sense preocupar-se de si eren
coherents amo el que navia afirmat anteriorment Segons Morns explicada
del seu mestre que tra capaç d escriure les veritats mes profundes i
doblidar-les cinc minuts despres.cosa que li succeïa relativament sov.nt
102 D'altra banda, contradiccions encara mes sorprenents «apareixen quan es
comparen Mitres diferents, i mes encara si entre ells hi na una diferencia
important de temps No es estrany, doncs, que referències i cites de tìus* ir«
serveixin per demostrar na només tesis diferents sinó àdhuc opostes AIXÍ
per exemple, respecte de la genesi del funcionalisme arquitectònic en el
segle passat, es poden trobar en la seva obra asseveracî « totalment
acords amb aquest principi acompanyades tot seguit d afirmacions de la
idea contraria En realitat, Ruskin va seguir una evolució personal que ei
porta a replante }ar-se diverses vegades les seves idees sense amagar-f<- er,
eis seus escrits

Tarwnatti*» es indubtable que, considerada aiobaimer«!, ! obra de
Rust m posseeix una coherencia propia derivada fonamentalment dti seu
punt de partida i del sistema de valors que inspira tota la seva refili«/, *r»
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molt allunyada oe) que sena un autèntic sistema filosòfic, respor mes
aviat a ima determinada macera de sentir l'art i p, la voluntat de transmetre
les vivències artístiques acompanyada d'una actitud vital davant la vida » »a
realitat, no es tracta, doncs, de l'exposlclö tfun sistema filosofie sinó de
l expressió duna "Weltanschauung' ís precisament aquesta diferència
qualitativa la que va permetre RUSK in aooraar qüestions pròpies oe discipli-
nes tan diverses com la història de i art, la mineralogia, la geologia o
''economia política, ja que aquestes H servien mes com a temes de refleje
seguint el flux del seu pensament, o la narració dels seus records, que no
pas com a conclusions provades duna recerca L amplia difusió dels seus
escrits i la influencia que exercí en la mentalitat victoriana es deuen, er

orar. part, a aquest to reflexiu combinat amb 'a intensitat que esplicava le?
seves vivències m

Per tot a.xo, per a pooer estudiar l'aoortacio CH? Rus* m cal cor-« ••-
oçrar-ia des de dues perspectives dif^ents iin primer nivell Vocupana
destatili el marc teòric general a partir del qual Rust in construes la se.a
ref lecte correspondria, per tant, a ia descripció de la seva particular
"weitanscnauunq i consisteix en presentar ei seu pensament en línies
general* El segon, en canvi, pren en consideració i anàlisi njsunma de
qüestions concretes. en »es quals es necessari matisar els diversos
elements que entren en joc, e' tipus d'asseveracions contradictòries i ei
perquè aquestes apareixen En aquest nivell, l anàlisi na de tenir en compte
l interès temàtic oei llibre i tamoe el període cronològic er que va Scf

escnt La presentació qeneral del pensament d« Russin és l'otjecte d'aquest
capite i l estuoi matisat dels temes centrals del seu pensament, encara que
seleccionan oes deí pum oe vista oe la seva incidència en el pensament oe
Morris, s estudiaran en capítols següents, comparant-los amo d'altres
autors contemporanis Tant 'a teoria ruskiniana (tel disseny t les arts
decoratives com i anàlisi de ï ornament s analitzaran en relació 3 Henry
Cole i els altres memores del seu grup, la concepció rus* imana de 1 arf i oe
les seves implicacions morals i socials, es desenvoluparan en relació al:
Pre-Rafaelístes atès que RusMn va ser un dels protagonistes mes
importants en ¡a defensa del moviment i el primer que va sentar les Pases
per una critica de les tendencies.de! moviment, finalment, es destina uri
capítol específic a presentar el pensament polític de Ruskin i la seva
aportació com a crític i reformador de la societat104

En i otra de fiusi m, doncs, apareixen clarament delimitats dos pols
discursius diferents un aparca tot I anàlisi dels fenòmens estètics i
artístics, ei segon corresp(*«dria a la reflexió sopre la realitat social

son indestriables entre si, car si per una Panda el mateix concept,-
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d'art pressuposa una concepció de la societat, per l'altra un model de
societat veritablement feliç és impensable sense 1 existència de l ari
Malgrat que ambdós àmbits responen a una única concepció, si es consideren
els diversos llibres en particular es poden diferenciar dos grans Blocs en
funció del seu Interès temàtic El primer pren com a objecte principal
rest udì de r art 11 estètica i deixa r anà i is: de la situació social en un segon
pla, en el rerafons, el segon bloc, en canvi, suposaria el plantejament
contrari centra la reflexió en l'o&servac.j dels problemes socials i
aleshores l'art esdevé un marc U lustratíu te les tests expostes Aquest
desplaçament de i objecte d interès en la reflexió de RUSK m segueix una
evolució progressiva de forma que és possible traçar l'itinerari teòric del
seu pensament a traves dels seus escrits ordenats cronològicament

Pràcticament, RusUn inicia la seva reflexió a partir de la pintura
oei seu temps, i mes concretament sobre la pintura de Turner L any 183",
pero, navia puoiicat amo seuoomm aiguns articles de caire genera! soore
rarquitect'jra en una revista especialitzada l05 En aquests es plantejava
descriure les verses tipologies de vivendes segons els climes i el
carácter nacional de diferents països, con; ei "cottage" angles, el "chalet
suisse o les "ville italianes'* El seu primer text soore art, que data del
IB36, fo«j una carta -que finalment no va em lar- al directo1" G un d'ari en la
qua1 defensa la pintura de Turner de les critiques de rei-oca l07 La defensa
de Turner santra perfilant en un projecte mes amoicio? fins materialitzar-
se en un iliore, nooem Patme^s, que havia oe demostrar la superiorità! ae
Tumer respecte oels pintors antics a partir de 1 analisi deis printip»«
estètics que participen de la creació artistica Publicat l'any 18-43 aquest
volum constituirà el primer duna sèrie de cinc en el qual RUSK in estableix
ets d'versos conceptes bàsics que mtegren el seu pensament estètic des o?
la perspectiva de la pintura A r iniciar la seva recerca, Rusxm s'havia fixat
l'objectiu d'establir les relacions existents entre la bellesa i els problemes
estètics respecte de la veritat i de les facultats Intel lectuals de rnome,
però, en emprendre-la fiusàin no es guiava ptr cap sistema filosòfic
deté« tiinant m Si es poden trobar analogies amb pensadors anteriors a ell,
això "K» fi^'r.ca necessàriament que conegués o estigués familiaritzat amb
U \.*à obra m Així per exemple, existeixen punts de contacte entre
ft- sun i els f Hdsofs escocesos del segle xvin pero aixö es deu mes aviat a
i j seva intenció de continuar la tradició setcentista del gentleman cultivat
(m anteriorment es comentava De fet, tal i com es veurà er» capítols
posteriors, Rus* m participi de la mentalitat típica de1 segle anterior i la
recull en moltes de les seves idees soore I art En aquest sentit, la laoor oe
RySkm en el primer volum de MoMrn Panter$t*\& molt mes condiciorioa
per 1 ambient de la critica artística contefwrania d'una banda reprer, la



182

discusfo sotre els mestres antics l moderns que diferenciava tis diversos
compraoors o art als quals s esentava anteriorment; Oe i altra s oposa als
entens estètics que cosiceraven els principis renaixentistes com els
millors moléis de perfeccié artística» l la idea que els urtmttius no eren
smc la preparada quastbt infantil d'aquest moviment

En aquest primer llibre, s afegeix a la debilitat teòrica dels
conceptes emprats un deseoneiMement general dels pintors antics resoecte
oeis quals ca» establir la superioritat de Turner110 però aixé, lluny de
conwr-lo. li va servir per poder exposar les seves idees lliurament
L aportació concreta del lliore fou la presentació dun dels principis capdats
en la seva concepció de I art el principi segons el qual l'art na d'mspirar-se
directament en la naturalesa tant en les seves former exteriors com en ei
seu funcionament aparent, en lloc de seguir ! voler adeouar-se a unes reales
preestablertes , posases determinades únicament p<*r referència a' b*n
gust L acniraeio per la naturalesa i la reverencia sentida pels paisatge?
constiueix un dels trest principals de l'estetica A partir tfauuesta, la
recerca rusk imana es proposarà trobar la manera de relacionar f determinar
recíprocament els valors estètics de la naturalesa, opra divina, amp els oe
1 art, ocra oeis només En aquest sentit, la pintura de Turner forneix un«
magnífics exemples per explicar la seva idea de la utilització artístics de
la naturalesa cerque representa la grandiositat dels fenòmens naturals amb
procediments pictòrics innovadors Posteriorment, a traves de! oescobn-
ment aeis mestres o* i estil gòtic i oels renaixentistes primitius« es a dir
de l'art cristià per emprar la terminologia de Pugin, Rus»- in se n adona oe la
debilitat filosòfica del seu primer llibre, í es planteja la necessitat duna
reflexa general soore l'oDjecte de l'art i la natura del fenomen artístic que
demost'i amo mes èmfasi la importància de recórrer directament a la
naturalesa com a f ont d'ispirano i model de bellesa per a l art

El segon volum de Modern Painters, aparegut "any 1846, te un
caràcter molí mes teòric i, en ell, Ru?Kin es preocupa d'aprofondir r ideai J
e! concepte de bellesa L'ideal de Bellesa constituïa un dels conceptes clau-
(fe la reflexió artística anterior a Rusk m Suposava eminentment
l'acceptació d'un model estètic immutable, heretat de! passat, al Qual la
creació artistica navi a de sotmetre's, la qual cosa lògicament impedia
qualsevol tipus a innovació II propòsit de Rusk m és el de buscar ideals
alternatius com el que pot oferir l'espectacle natural AIXÍ, descobreix oos
models possitles que denomina "bellesa típica" i "bellesa vitar. La primera
correspc« a uri ideal mes universal» amb uns caràcters que son comuns a tot
tipus d'cbjectes, tan si son naturals com artificials, la segona, en canvi,
pertany jnicament als éssers vius i prove de l'acompliment feliç duna
funció en les coses vivents, I mes particularment dt l'exerclsí jólos i just
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de la vida perfecta de iTwmtf ' ' Possiblement» tal i com afirma fit i«*,
RuSMn m tornara a utilitzar aquests conceptes w tfaitres análisis m,
pero es indiscutible out la dei micio de la De i lesa vital esta a la base tant
de la seva concepció organica del cos sodai com de la seva idea d'una
societat millor IIS. D'altra banda, com Estaca el proof Meitr, actualment
pot semDiar difícil est ao Mr la diferència real entre els dos conceptes
ruskinians de Bellesa114, però cal tenir en compte Que Ruskin vol:a rebatre
aquella idea acceptada de i existència d'un ùnte idea! de pel lesa derivat del
pon gust i del classicisme en el qual difícilment podia integ» ar-se
i espectacle alpí De fet» i en aquest sentit esdevé un concepte totalment
vigent a i actualitat oespres del relativisme estètic derivat de les
avantguardes, la def inicio de la "bellesa típica* reconeix que la bellesa,
stau» o no clàssica, constitueix un principi objectiu malgrat oue l'única
prova Qye fitus* m pot aportar f s la referència a l ordne div»

ta "bellesa vital", w canvi, en tant qye concepte funciona», ocra la
wrta a una concepció relativa oe les norme* estètiques liiqant-ie? a ur.
princiti de oua'itat esfucturai. », per tant, integr adora dt tots els
comporients formals de i oBjecte o o^ i esser en quesoo £s en aquest sentit
oue atgyfis autors soDre tot oespres oe i aportació oe Frar* Lioyo wng^v
consideren la definició rys^iniana ö* la Peilesa vital com un dels
precedents mes importants dels ormeigs funciorialistes dei Moviment
Modern115 T^rr,ate:M, malgrat qye ¡a visto relativa de la norma estetica
s;gui una ic^a Dasica per a la definició oel funcionalisme projectuaì i per a
descooriment dei valor artístic oe les formes estructurals o pyres, 31*0 rw
es dona en ti cas de RusMn Ben al contrari, la "bellesa vital* constitueix n
principi Basic per a demostrar la importancia oe la representació
naturalista tr« eis processo« artístics Llavors, per explicar l¿ ii^ioencí
o^!s dos tipus de bellesa en la creació artistica, Rusun desenvoluparà na
teoria dels processos simbòlics que permeti fer compatibles un prírc* /i
aoscìut ; un de relatiu en la representació de la naturalesa L aproMirr ^cio
simbolista a la naturalesa serà una de les idees de RusMn que mes • .fluirà
alguns pintors pre-raf aelistes, com, per exemple, Holman Munt '16

Per altra part, només a través (fe símbols l'art pot exprr ¿ar els
valors morals immutables i transmetre sentiments tan prof un' t com les
creences religioses L'anllisi de 1 art cristià i el convencime , de la seva
superioritat nistorica front als convencionalismes de la tr jicio clàssica
aporta a Rusàm un segon principi dete^m^ant de la qual* át artística, com
es lexpressio des sentiments més profunds Així, per *empie en el cas
deis mestres primitius, els defectes derivats de la apertecelo tecnica \ o*
les mancances er» la representació pictòrica, que^ .n compensats ouar
s enter, out aquests mate»*os defectes son der .s a la necessitat ov
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recorrer a la naturalesa per ais seus models i pel fet que aconsegueixen
expressar sentiments molt intensos, els quals, <f acora amo el període
nistonc, corresponen a les creences religioses Aquest n ei gran valor oe
l'art medieval l'expressió <fun sentiment religiós que, a mes, es sentit
col lectlvament per tota la comunitat Damit s'Inferetx, per extensió, una oe
les condicions del gran art necessita de i existència de sentiments
compartits conjuntament per creador i comunitat A l'ensems, pero, ai »o
demostra la importància del fet religiós en la creativitat En el pensament
de Rusk in, lart depèn tant del reconeixement envers Deu com de l'expressic
i la inversió de força i capacitats humanes En aquest sentit, el
descoDnmtnt dt la Dellesa pròpia dt la naturalesa significa per a lindiviou
humà una presa de consciència de la creació divina i de la seva participado
er. aquesta117 Per ai*o, el dture més important de l'art és l'expressió de's

s immuf ao''*s manifestats arreu en la naturalesa
Es evident out en lä seva valoració de I art cristià com a expressa

sentiment rçiiqios, Feusun continua les tesis prèviament defe
Pu3'.n malgrat que fil no reconegui iQ»»esta influencia i afirmi no

its oores Q aquest arquitecte urw qyestio fonamenta» diferencia e»s
autors pugin considera les formes artístiques com l'expressió oei

Sentiment religiós, però ai*0 el porta preferentment a definir els estils
Mslcncs a partir de la cofierericia tècnica dels diversos components
integrants oe i met concretament. oels edificis Eri el pensament oe
Pus* in «ocretot eri 1 analisi at la pintura, la re'ació de 1 estil amo els
sent'rr,ents col lectius que expressa porta implicita ur»a concepció generai
de la historia dt I art En aquest aspecte del sey pensament, com tamt/e er,
la utilització oei terme "Christiar. Art", es mes patent la influencia de icro
Linasay, a qui fius* in cita repetiaament, o îe la de Pugin ' lfi unosay. ert e-
Hipre msí¿w uf Cnnsüan Art ( \ 847) i tam&e en escrits previs, havia
demostrat qut 1 evolució de l'art no s'esgotava w un únic procés progressiu
sinó qut suposava la confluència oe molts processos diferents, cada un oeis
quals amp un desenvolupament i uns criteris propis A partir de la seva
otra,, la visió te l'art medieval i d estils anteriors, tom l'art bizantí,
deixaven de considtrar-se únicament en relació al Renaixement per
analitzar-los amo criteris més adequats a e! Is De la mateixa forma, el
valor de pintors primitius, com 6iotto o Cima&ue, ja no depenia oel fet
d avançar-se i preparar el Renaixement smo que esdevenen els millors
elements de l'art del seu temps, és a dir, d'un estil amb característiques i
valons específics1'9

Aquesta es la perspectiva des de la qual Rusk m afronta les pro*i-
mes recerques, dedicades majoritàriament a l'arquitectura Els principis
que regulen les arts plàstiques sor» aplicades a l'arquitectura, pero ara,
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desenvolupar la seva anàlisi, Rusk m no disposa d'altra referència que la
propia arquitectura gotica D'una banda, semola prou evident que la genesi
ae la seva inclinació pel gòtic, amo la consegüent opció ideologica peí
sistema medieval, provenen principalment d'una primera racionalització de
l'admiraciö que sentía per la bellesa natural ja que el gòtic és, segons el
seu punt de vista, resti, històric més basat en un naturalisme semblant a!
seu 12° De l'altra, l'arquitectura del seu temps era uria de les especialitats
artístiques que més demanava una revisió dels seus fonaments teories i
artístics Són els edificis neogotics del segle XIX, i encara més les
construccions dels altres histoncismes contemporanis, els que decideteti
Ruskm a investigar els valors i els principis immutables de i arquitectura
veritable, es a dir el qotic medieval buscant una arquitectura, que com a
manifestació artística aue es, pugui expressar els valors morals
immutables i ei respecte devot envers i oora de Déu però que tarrbe sigui
representativa i adecuada a les necessitats de Sa comunitat social oue ia
genera Aquest es i oüjecte dels seus dos llibres mes famoso? i me?
influents The Sever Lamps of Architecture 1849) constitueix una ref leMC
generai sobre e!s pnncipis i la natura artistica de i arquitectura qu* es
porta a defensar i esti) gotic ¡ I art medieval per sobre de qua'sevol
interpretació del classicisme, i a denunciar els diversos errors comesos
per l'arquitectura del seu temps entesos com a falsificacions, a The Stones
of Venice ( '851 -53j, els principis definits en ei llibre anterior serveixen
pef oesersvolypar una anuís* nistonca de 1 evolució dt I art i de
i arquitectura en una c'utat, venecià, i demostrar a l'ensems la supencritat
del qotic i el romànic Italia molt per damunt d'altres

En la seva concepció de l'arquitectura, Rusk m continua la refiere
ae Pugm ai consioerar que un estil nistonc no s esgota únicament en un
repertori de formes ornamentals sino que s expressa i es et resultat de ¡a
interrelació de tots els seus components de la concepció global de l edifici.
dels sistemes de construcció, dels materials disponibles i de la forma de
tractar-los tècnicament, i, finalment, del material ornamental En aquest
sentit, Ruskm reconeix la importància de 1 estructura per a la definició de
l'edifici i, per tant, accepta com a principi el fet que les característiques
formals del resultat no poden decidir-se a priori sinó que son e: resultat
dei procés constructiu complet Tanmateix, en el pensament de Rus* m la
coherencia estructural no implica per si sola la categoria artística de
l'edifici ni tampoc no garantltza la qualitat estètica del resultat f ma! si bt
n es una condició necessària Aquesta idea está a la base de la se*a
diferenciació entre construcció i arquitectura, segons la qual construir
suposa resoldre de forma adequada un problema tècnic mentre que
l'arquitectura s'ocupa de solucionar problemes artístics121 AUI, per a
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poder fer arquitectura cal una voluntat de creació artistica ciara per part
del constructor ! aquesta es manifesta primordialment a traves de la
decoració artistica de la construcció, la Qual, al seu tom, necessita
recórrer a d'altres arts com la pintura f l'escultura l'arquitectura només
pot realitzar la seva síntesi artística si integra les competències pròpies
de les arts plàstiques en la resolució (fun problema purament utilitari en el
plantejament, i tècnic en el seu procés

Si es situa la separació entre arquitectura i construcció en el
context històric de Rusk m, el valor artístic de l'arquitectura s'expressa
un>cament per la dicotomia entre estructura i ornament, l lògicament, des
d aquest punt de vista la competència artistica esdeve patrimoni de
l'ornament En aquest darrer aspecte s'estable»x la principal diferencia
teòrica entre RusMr» i Puqin, ja que el darrer, malgrat els seus aprofondits
estudis sobre ei sistema decoratiu de! gòtic, navia anat evolucionant vers
la vaiontzacio artística de les formes estructurals No es aquesta 1 única
diferencia entre els dos goticistes si els valors artístics de l estil gòtic i
t art cristià navien empès Pugin a convertir-se al catolicisme, *!s mateuos
%aiors demostraven a Rus*in la vigència del protestantisme i el fracàs dei
paotsme El propi Rus* in es preocupa de marcar les diferencies que el

separen de Pugin amb el propòsit de recuperar el model gòtic per a la seva
religió Només respecte dt Pugin es comprenen les constants referències
que ftuskin fa a la rei.gio catòlica com a factor desencadenant de ia
aecaaencia nistonca i artística de venecià

$! 13 g^a* innovació del The Seven Lamps era la vinculació de
1 arquitectura als valors i sentiments ètics122, l'aportació de The Stones of
Venice és i explicació de l art en relació ais processos histories i a íes

formes d organització de la societat En la introduce io Rusnn explica et seu
propòsit de mostrar com la decadència dun sistema politic és conseqüència
de la pèrdua dels valors morals que el cohesionaven, el que es tradueix
indefectiblement en una degradació de les manifestacions artístiques de la
ciutat de Venècia123 NO és fins al famós capítol sobre la natura del gòtic
t24, que RUSK m estableix clarament la connexió existent entre les forme:,
estllishques i els principis artístics, per una banda I els caràcters
estructurals duna societat, cobretot l'organització del treball Anys mes
tard en el pròleg a I edició o>l 1873, Ruckin resumeix el contingut del llibre
amb les següents paraules

"The relation of the Art of Venice to her moral temper, which is the
chief subject of the book, and that of the life of the workman to his
wort, which is the most important practical principle developed in
,t -125
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En aquest capito!, Rusk i n estableix primer la diferencia entre els
tipus de treballadors que participen dels processos artístics diferenciant
la situació esclavista oe la dels artesans i de la dels treballadors
industrials La qualitat de l'obra artística depèn de ta relació del
treballador amb el seu producte l també de la seva relació amb 11 superior
Lògicament, l art Que busca la perfecció dels acabats i la repetició
simètrica a elements equiparables pressuposa una única ment pensant que
obliga als altres participants del treball, siguin esclaus o obrers, a repetir
sense pensar el que els hi ha estat imposat. Només un estil que funciona a
partir de la varietat, que necessita de les diferències per millorar
artísticament, permet que els diversos artesans participin creativament en
el procés total donant el fruit d'un treball realitzat a l'ensems manualment
i intel lecíual126 Però el que és encara més important, només per
i expressió dei seu potencial creatiu, l artesa pot disfrutar en el seu treball
i, per tant, perseguir la creació de veritables owes a art i ree^ir-r». A I - I la
conclusió mes important dei famos s^se capítol de Tñe Stones of W'ce es
la demostració de1 principi artístic de la felicitat en el treball, segons e'
qual només pot ser creatiu aquén tipus de traban que aporta plaer a'
treoaiiaaor1*'

Durant la decada oeìs 50, la recerca rusfrimana continuara
dedicant-se preferentment a la problemàtica artistica D'una banda, els
seus antenors estudis sobre 1 arquitectura 1 1 art anomena* cnsna li
mosfen a Rus^ in 'a infructuositat de la representació naturalista per ella
sola i, per tant la necessitat d'idealitzar \ abstraure detalls en sa
representació artistica, fins i tot en estils tan naturalistes com el qcti:,
cosa que s oposada ai seu principi naturalista oe la representació i ¿>$
vaior* ètics i religiosos deduïts Segons navia establea ert escrits
anteriors, l objectiu de l'art era la representació de i obra de Deu i en
aquesta, l'art trobava el seu contingut i la seva matèria expressiva m Al
tornar a considerar la pintura per escriure el tercer i quart volums de
M®Jem lj//7/tir?< 1856), Rus*m s enfronta amb ei problema de lligar la seva
anterior doctrina de la dependència te l'art respecte te la naturalesa amo
l'assumpció contraria dels requisits idealitzadors propis de molts estils
arquitectònics antics i dels principis ornamentals en general D altra banoa,
el mateix problema es reproposa quan RusHn pren en consideració la
qüestió especifica de les arts decoratives, sobre tot per a poder demostrar
la vigencia de les tesis defensades en els llibres arquitectònics anteriors i,
així, oposar-se ais principis defensats tes te la política institucional en
torn a les escoles de disseny i a les actuacions dirigides a vincular la
creació artística amb el mon te la indústria Rus*m planteja obenament la
polèmica sobre les escoles amb la publicació de les seves classes de dibuix
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- Tfteí/enmis ofDnwtogk J857K pero també discuteix ti concepte a*
disseny deis Reformadors institucionals i les seves propostes projectuais
en les conferencies publicades a Tue Two P»rns( 1859) En aquest l Uwe,
Ruskm toma a defensar clarament el camí de la representació naturalità
front a! caffi abstracte í geomètric, més propi de països no crístiar.5 com
la tracie io musulmana

En aquesta mateixa època, i en part degut al fet que na tractat
específicament la natura de les arts decoratives i de l'artesania, Rus*m
desenvoluparà de forma paral.lela les tesis presentades al TfteNattjre uf
Gútiïic sobre la relació entre art i societat desplaçant progressivament ei
seu interès vers el prooiema de I organització de la societat En aquest
procés, destaquen les conferencies donades a Manchester l any 1857
puDIicades primer amt> el significatiu títol de The Politicai Economy o? Art
i conegudes Oes ae 13 segona ed»oó com A joy f or Ever Aquests texto*
assenyaien un canvi d'or lentacio decisiu en revolució de Rus* m permje si
Pe reproposen la relació de l'art amb la societat, l objecte d'estudi rea! e:
pròpiament la dimensió econòmica de la realitat social Aquí, cl seu discurs
recui. qüestions especifiques d economia política \, en aquest sentit, es
proposa com una critica als ideals propis de la societat indústria!,
particularment de la filosofia econòmica o de la ideologia iiberai oei
bisse? tew mitjançant la contraposició dels valors propis d'una

economia èticament correcta En el seu model social, i autèntic propos«' oe
l economia política es e! de perseguir un tipus a* riquesa que permeti
aconseguir benestar en ei sentit literal de la paraula En l'amoit econòmic »
polític, Ruskin s oposa a una divisió de la personalitat humaría en
compartiments estancs de la mateixa forma que no navia volgut acceptar en
la seva teoria estètica una facultat independent i especifica dedicada a ¡a
percepció estètica 12* Ben al contrari, a la base del seu pensament aparen«
una concepció de l'home com la d un ésser complexe però Indivisible, I la
vida numana consisteix en desenvolupar per igual totes les seves facultats
Per això, de la mateixa manera que Ruskin s navi a oposat totalment a la
figura del subjecte esteta, tambe menysprea la imatge de l'home econòmic
i, encara més, la idea que l'èxit econòmic pugui deslligar-se de la practica
creativa o del plaer artístic150. En el fons, I exposició de Rus*in desenvolu-
pa la critica al pensament utilitarista de Carlyie aplicant-la a la dimensió
estètica de l'nome • al problema específic de I art en la societatI3t

En aquestes conferencies, Ruskin analitza els diferents conceptes
bàsics de l economia política perd no serà fins als pròxims llibres qye e
nucli de la seva economia política esdevindrà una critica oberta de la
societat industrial i una veritable proposta política de reforma de la
societat ta imatqe de Ruskin com un pensador polític i un reformador de la
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societat apareix per primera vegada clarament definida a unto thlsLèst,
publicat i any i860 com articles separats ai CORNHiu MAGAZINE que
aiesnores dirigia Thackeray!32, i aparegut definitivament com a I litre el
i 862 Desprès d'aquesta data, els litores més importants pufelicats per
Ruskín son considerats normalment com els textos mes representatius at la
seva campanya de reforma de la societat D'entre aquests destaquen els
assaigs agrupats amo el títol ñunenM¥i$( 1862-63), el recull de
conferencies Tne Crown of wilde Olive( 1866), i els llibres epistolars Time
artf Tftfe( \ 86?) i fors Clavigeri \ 871 -84)

Aquest interès creixent per leconomía política i per la crítica
social acaoa per desplaçar quasi totalment la tematica artistica de la seva
reflexió i no serà fins al cap de deu anys que Rust m reprendrà i art com
oöfecte específic dels seus estudis i no com a mera referència puntual Amt
i excepció oe Tne Cestusuf'Aglaia ( 1866», els propers textos soDre an,
reapareixeran vers el 1870 però aquests no conequeren la difusió de les
puoiicacions anteriors ni tampoc destaquen per cap aportac'O important
respecte de les tares estètiques desenvolupades er. els primers escrits,
con-i a ma*»m hi apareix alguna revisió de valoracions artístiques anteriors
Ami, alguns textos, com ei mateix 7*e Cestus ofA$laia(\%&&}, Aratra

( 1872>, o els Mitres t Florència - val(3Amo \ Anasna
^873)- suposen un onsiderac 16 dels mestres i l'art de!

Renaixement que ei porten a revalorar consiaeraDtement el penooe sense,
però, acceptar-lo plenament ni equiparar-o a i art gòtic D altres textos,
com Tne Aft of England \ 883) i Tne Pleasures of England \ 634-5),
recullen les lliçons donades per RusMn a Oxford des cwe, l'any 1809. va
acceptar ei nomenament de "Slade Professor" c art Respecte de ! evoluc >c
estetica del seu pensament es particularment important el cinque voìum ae
MOM™ Painters aparegut el mateix 18CO Existeix un altre text
signif icatiu perquè recolza exposant-los molt més clarament els dubtes :
les intuïcions que afloraven en IHDres anteriors Rusàin el *a escriure er.
aquesta època per ad juntar-lo com appendix al segon volum de rwern
Patnt*rs però que no fou puDhcat fins a I edició de les owes complertes133

El volum v de ttotiemPunters constitueix el ixmt de confluència de
les dues vessants oe' seu pensament D'una Panda defineix en aquest text la
seva peculiar concepció de la societat a partir d'un model orgànic
d*organitZöCiö estructurat i (fe creixement regulat per ics lleis de letica
Aquestes deriven, al seu torri, de l'estudi del funcionament de la naturalesa
i, per tant, son deduiDIes de la creació divina i Justificables a partir dels
propòsits divins De totes, potser la més sigmf icativa es l'explicació ae la
llei (te l'ajuda ("the law of help") patent en la naturalesa com a reguiaoora
del funcionament dels organismes vius. Aplicada a l'organització dels
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només en societat esdevé una norma del comportament social i ti mili«-
model de relació entre els memores de la comunitat!3á

Aquest 11 lore es oar 11 cu I armen t interessant m relació a la seva
teona esterica ja que acuì replantejari, reprenent l'anàlisi de Turner, ies
relacions existents entre l'art i la naturalesa, duna banda, f entre aquestes
i eis valors ètics de la societat, de i aitraïa qual cosa ja constitueix per si
sola una determinada proposta política Rusk in, ara, coneixia molt millor
l'obra de Turner que quan decidí la redacció del primer volum perquè havia
estat catalogant els seus quadres per a la National Gallery. També tenia una
visió mes aprofondida de rart italià i dels antics mestres i, a mes navia
contactar amb la pintura viva a traves de I amistat amp els Pre-Rafaelis-
tes Para) leiament navia descobert l'o&ra de pintors que abans considerava
maleïts, com veronese, i ja no els podia condemnar únicament en relació
als mals morals off seu període històric com nauna fet antenorment P<r
a'tra part, i encara Que pugui semolar un detall excessivament anecdòtic,
vai la pena assenyair que RusHn, desprès del darrer viatge a Europa, se
sentia cansat dt la sublimnat alpina1551 veia en la grandiositat de les
montanyes una font de desqranés per a la humanitat i una manifestació ae
les forces oe¡ mai me que no pas 1 expressió de la grandiositat divina'36

Tot això havia d'influir en la seva concepció de 1 art car totes les
expediencies més recents convergien a posar en dubte la possible relació de
dependència que unia la quasitat estetica i la veritat moral, contrariarne!*»»
totes asseriya l aver« com a molt prooaole que les forces del mai i la vivencia
de situacions amorals constituïen estímuls per a la creació artística
D aquesta manera, Rus* m va haver de replante jar-se la seva visió de la
personalitat moral de » artista i els seus deures religiosos fins al punt de
pensar la possibilitat quc< 1 art constituís en realitat un discos autonorr »
tancat en 51 mateix Arriba a pensar, íms i tot, que la natira de l'artista era
essencialment antireligiosa i probablement amoral A The Two Paths
(1859) tambe havia intentat esbrinar les causes de h coincidència evident
entre els millors moments històrics de la creació ar»fstica 1 les
manifestacions de crueltat en les formacions socials respectives137 A
partir de les seves pròpies experiències, Rusktn se n'adonà del fet que, eri
gran part, moltes de les seves .'fets estètiques provenien mes d'un ideal
ètic i religiós que de i observat ió de la realitat Tanmateix, malgrat la
similitud manifesta, aquest replantejament de la relació entre etica i
estètica no implica en el cas le Ruskln postular, ni tampoc convertir-se, a
la teoria de rart per 1 art que per la mateixa època, s estava desenvolupant
a França, sinó únicament plamejar-ne la possibilitat teòrica atès que ta
seva pròpia experiència el poruva en aquesta direcció AI f mai, solucionarà
aquest antagonisme reconvertint •? relació entre etica i estetica en un
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valer més determinant citis estils ni stórte s que de la personalitat
individual ae ¡artista, i així es distanciarà definitivament oe les postures
pròpies dt la cultura de I art per l'art

Tanmatei*. en el contente actual 1 interès d'aquesta *eva
"deconversiO", com ell mattíx la va anomer«ar'A, prové del fet que ti lustra
perfectament una possible divisió en dues èpoques del pensament i
revolució personal de Ruskin D'una uanda, el canvi dopjecte temàtic oe les
seves investigacions, es a «ir, la polarització dels seus escrits entre la
critica tfarí 1 1 economia política, 1, de l'altra, el fet que aquest canvi es
doni quasibe a la meitat de la seva lat>or i condicioni decisivament
i orientació oeis seus escrits posteriors, na motivat que normalment es
consideri robra de Ruskin separada en dos períodes Segons aquesta visió, ia
primera fase s'imcía amb els seus primers escrits i finalitza el 1860, ptr
tant, coincideix cronològicament amo l'elaboració de la totalitat de Kj&r,
fyimers \ correspon a la figura oel crític d art La seçona, en canvi,
comença definitivament ei i860, si té es gesta en els tres anys anteriors, i
correspon a la fiqura del pensador polític i reformador social out escriu
preferentment score economia política '39 Es el propi Rusl·ln però, QUI
dona en certa m»oa la Dase per aquesta interpretació de la seva os>ra

"From S 845 te 18601 went on with more or less of public aoolause
Then 1860, people saw a change com* over m» which they higiv
disapDfuvec, and i went y\ from I860 to 1875 under the weight :>f
continuously increasing public recusancy ano reprobation " '*

No ni ha Quote que la idea de separar l obra de Russin en dot carte
diferenciades es deu en gran part a la reacció del public contemporani, i,
així com amo eì£ primers Uwes Russin va aconsseguir uria gran difusió
desprès de la polèmica suscitada arran oe ia ruolicacio de unto Tnistàsf \
els llibres oolitics posteriors, no només l èxit de públic va anar disminuint
progressivament sinó que a més proliferaren les critiques negatives

Per altra part és díf teli acceptar una separació rigida entre les dues
fases £«> mductafcie que el nucli conceptual oe li seva teoria política
«stava perfectament definit a The Stones of Vemct del qual la seva obra
posterior no nere stnó el oesenvol·ipament lògic "4|, El fet que només un ar.,
rru-; t:«*c Pus*m :ol laborés donant conferencies er» el womng Men s CvUeg^
pa'esa l ex»Siència d'un cert comprorr is polític i que aquest ne. sèquia
precisament la mateixa orientació dels sectors benpensants Tarwateix,
malgrat que siou1 arriscat marcar una Unta de divisió clara que doni peu a
a^ce^tar la ss. de dos Ruskins diversos, existeix <jna diferencia qua M r at iva
important entre la concepció de la societat c?fensada a principis de. s an y s
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50 f restablerta a finals de la mateixa decada SI l'any 1851, el recurs a
lorganitzacio social s estat»;-a com a marc general de la investigació per a
demostrar els tipus de problemes de la decadència artística ( la seva causa
per així demostrar la dependència de I art respecte del seu contingut moral,
l'any 1060, en canvi, la referència a l'art serveix únicament per a explicar
e! ven tat» i e valor del diner l per a demostrar quin es el significat real del
terme riquesa i benestar De la mateixa manera, en els primers estudis de
Ruskin el concepte de treball només era important a partir dels resultats
aconseguits, és a dir, -emprant la terminologia de Manieri Ella-, a partir de
la seva aparença exterior142 En realitat, en aquesta època, Rus*in no
només reoutja la Iletgesa exterior de) resultat del trt&ali sinó oue tarnt*
denuncia I aparença estètica ce la imatge del procés de treball a partir de
la vtsií» idealitzada del món medieval Desprès del i860 la critica de
i organització del treoaü es centra mes en ei concepte de divisió del treDaii
i aiesnores e?oeve un dels conceptes claus per a condemnar el sistema
industrial En aouect aspecte, la denuncia de Rus*m no nomes es dinge1 •
contra la divisió técnica del treball representada [>er la ca<Jena de
momatge. sinó a la compartimentac'O de ! nome en parts diferenciades es a
oir, ia separació de les tasques mentals de les manuals143 Atès e!
concepte rusMma d'home, aquesta divisió del treoail suposa un dels perills
mes importants pel desenvolupament feliç de la societat Així doncs, els
escrits posteriors ai i860 palesen un canvi d orientació també en la
concepció oe i y t Que es traouei* en el convenciment que una mi! lora o un
canvi en ta direcció etica de l'art es impensate sense una reforma profunda
de la realitat social

També en el cai de la teoria estètica i860 no suposa un
trencament definitiu sinó la consolidació d'una tendència anterior present
en les primeres aproximacions al fet artístic Des dels primers lliures,
Rust- in lluita constantment per casar el sensualisme implicò er. la seva
visió de la percepció estètica amb la necessitat de que l'obra dart express
sentiments i valors morals En ei prefaci d€ la segona edició de 7r&Seven

±¿m?$ of Arcfìitecturei 1855), es preocupa de descriure els diferents tipu:
d'emocions derivades de la contemplació dels edificis, però el que mes
destaca en aquestes descripcions és que les emocions son sentides de
forma diferent segons el tipus i ei grau de piaer experimentatl44 A
ruitima part de TM Stones of véhict dedicada seç^ons el pla dei Mitre 31
penode rena i xef »t f sta de Venècia, aborda molt mes el problem2 de la
sensibilitat i e! seu paper en la creació artística145 AQUÍ donnei* i artista
com "a fet 'ing and seeing creature*l46, tesi que desenvoluparà
posteriorment a The fitments of'Dnw'ing'(185") amb la formula oe h
"viste inocent" per diferenciar-io öf i aprenentatge de les sensacions i
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poder converttr-lo en un principi tècnic del dibuixant l47, A la vegada, si la
visto i ei sentiment emocional son requisits necessaris per a l'artista,
encara no son mes per ai fruïdor, aleshores ia natura de i art es pròpiament
la de la contemplació com també no es l'essència te la percepció estètica
dt la natura Així, quan Ruskln afirma que no cal malgastar creació
artística en la decoració dels objectes dus o de les eines del treball perquè
aquests OD jec t es serveixen per al treDall, t al treballar no es disposa oe l
repòs intel lectual necessari per a la contemplació artística146, esta
definint explícitament els requisits de la percepció estètica t no provant la
inutilitat de i ornament en l'obtenció de formes artístiques per als objectes
industrials149 Des d aquesta perspectiva, la concepció estètica de aus* m
apareix com una teoria de la visió no es estrany que alguns autors afirmin
que RusMn va ensenyar a "veure" als seus contemporanis150, igualment,
tamDe es oiausmie descodnr en aquesta component sensualista de i¿
percepci. estètica el nucli duna concepció simDolista de I art, i fins \ tot
deouir-ne un való»" absolut de i art com activitat que te sent't i s esgota en
ella mateua. malgrat que. en els seus escrits de Joventut, RusMn demcstn
amo »Qual força i vehemència el caràcter moral utttm de la funció oe s ar
verkaufe

Fms ai 1860 Russin navia pogut fer perfectament compatible*
aquest dos aspectes de l'art ja que l'estil gòtic i l'art medieval aportaven 'a
prova irrefutable vista la seva descripció de! període nistonc una segona
evidencia es trotava en l'evolució seguiaa per l art oespres ae! Arnai^mrnt
una època que, a mes d'emprendre un canvi radica! en el camp artístic, mia-
va una etaca de grans transformacions socials El Renaixement i la ?nter-
pretaoo del classicisme suposaven, o una oanda la recuperació dels
sentiments pagans pre-cnstians acompanyat de íes guerres qe rehqio
frovocadcs per a Rusun per la degradació de l'església romana, de i altra e'
descobriment del poder de l'home per sobre del de Déu Des del moment que
Rusk m descobreix l art, i so&re tot pintors concrets posteriors al Renaixe-
ment, com Tintoretto, Tiziano, veronese o Velazquez151, es difícil mantenir
la mateixa consideració de l'art sense variar la visió dels períodes histo-
ries D'aquesta forma, només la separació entre l'artista com a personalitat
11 estil històric cw expressió plàstica d una època permeten Rusk m
mantenir els ideals ètics defensats en llibres anteriors

Per tot aiMo, tant la "conversió" a l'economia {, ̂ lítica com la
"deconversio" artistica en relació a les obligacions morals de lart patent
en els escrits dels anys 60, conflueixen a separar robra rusk miaña en oues
fases qualitativament diverses i a coni irmar el període ce! '857-60 com e í
moment del canvi d'orientació Un dels símptomes mes evidents d això es 'a
pèrdua progressiva d'Interès per l'art que porta* É. RusMr, a Gir en una



conferència dictada a mil jam dels anys 60.

"i am weary of all writing and speaking atxwt art, and most of all
m> own*152

En resum «mcs, semola evident out les Units tsstnctals
(»f inciMtn el pensament artisttc t estètic (te Russin es tr^en
preferentment en els llibres A joventut menares que la seva teoria social
segueix un procés continu que culmina en els anys W en una critica general
flet sistema industrial
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2.2. Anglaterra a partir del 1840: l'nerèncla de Carlyle

2.2. 1. La tradició de critica a la societal Industrial

220

(2) Veurealrespeclc, Pevsner ( 1%8)
219-24! S«gc^P«^nr
Engels en ei seu estui score te condicions de la classe odrería Anglaterra ( 1872)

(3) Roberto** Útor*tiom#tt»{fMctúftf»n9uf«clurHig<4<st#»(\t>\cJ\
L 'ex per we io di New Lanark data de ! 800 ! consistí en miltorar tos condicions
totwrels (ü l'empresa, « ir participar els ebrers IR ete Benet«« i to oroprietat fc
l'wpresi i en crear serveu exterior a to feerice per facilitar to v*» domestica ft te
famihts $epmlenev<»loU974}pè§ 1%. SwtnereeaNewLtnerk to primera
9 jarana inforni Wilhamsc l%8)j>«4 59.6DH Coit« !953-SéM,pef 93 m

j ^yrf Mill f tS4Çi f*»»,*^/ag»r,EDiM6^C*Rfvi|W, wOL
' 1976), wp 27J-274

Williams (195? j

!:, iioer o* i partit torcala »giw iwitit oil segltxix, i tl p"opiMorns £1
parai lt)t$ff«essigmfi€«iiucar iaparic)Opoiiuc«»norr»is«taDiei·eriu··tà
camiw^ e-, contra * to politica imorialista «t Disr«Ii Meier ( 1 972) i Unús».
Ci9?5),pip 52-S3

(S; William n 95? )pag 40

(9) f^r:sou8itf«^au3W^(É""iB«trt(%l|Mrtorfranc",Crtí(lil H/Agost/lSC!,
a 149

(10) Malo/ at (̂  to conïritHXHi* Gotten ala forrn^
pidusibte. ne hi prov» ooncrttts 9» avalin aquesta toi drtemaaa pr «tempto pel
professor Lenire En el cas concret de Morns, pro, toinnuenciadeCotoetterelseu
medtô 1««w es rttotf̂ meM dubto« Mwris segons e! testinmoni o> la 5eva propia
filto vi Itoglr CoO*tt « finals Als anys 70 a l'epoca di I mici di tos sevei
preocupacions polítiques «entres que el medieval isme estètic di dorr ti data di!
per loot í est uOiant a Oxf or ö i per tant es situa en els anys SO S' es possible troöy ig
influencia di OMNiett en aquesta epoce, això respon a to inctdencia pierwidiCiÄOttt
en tot ei or reni dl pensament t pesar dl que cop dels autors importants en aqufct
cerré« no otw m es refereixin concretament e Qoobett
Veure ntwr( 1972) pet ISO iss

pag 269 ine>er( 1972) p« 150

(12J Mtier(!972) pe» 149-159

(13) EP Thompson d 95S) pegs 20i 21
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í i 4) f»tr i Morns "tms ttngof impure (Zolt) migm M useful criticism or «mino
ícauAitofferídnohopetothespirtt" Pau'

169

(15) Wit!niM{!9S$)pl| 15?

(16) Williams (l 955) to iSTaiirmaWiucaueelpersonatgedeMr
OT K» UTA del proci John StuöTtnn 1 1 «tel p«nsarT>«nt«conomK contingut en el seu
lltOrt Pr incales of Political £comnywr*w I'wy 1949

(1?) EP TfwiDW(l955)pag 13?

US) Kaplan ( 1 9e3)MQ 104

(19) Ytur § la construcció (k) personatge de Stephen Black pool , Vetrer di Coketown e
fun* & Dickens

( 20) Cittì per P KHnpmr ( \ %3) Pip 204-205

(20 t
son. per orflrt cronologie Stiar tfn Tmtmtmsi \ 045) at Diirttli ,
7j?
nrs

Per uneaMhsidBcaaBunetfell«. wilhams« 19S8»pep H?-<?9

(22) Wi?1uim( 1958). peg 178

' 23) Desprès * : awr ICK. * la no l̂ la /%/u /tvrí 1 866). Oiorp Owl va escriure ur
pam* Wo obrint a »a cte* ofcrera oonsî nt e« w oixurs *1 prop' per amatp FeSi»
wit a; ; ieoi corr.p^y^ as cías» /ttTtffoV înro/y/1^. /H />//.< /^^ ( 1866'
Seguni Trilling C 1939), pip 228-229, t! mtssatp fEltot re^un pvftcttnwi! a li
por 9i tes class« mnies davant It organit29Cio dels sinuicts pr una bande \ 1 '«melitelo
Oil su"1 agi per ia I tei de 1 663 Esstnptiment . eì stu misstip er a ei de dar if icar a it
des» obrere '«net the function erf their class must ot For iri affittton ,orrtwornr»g
they mm' tiso guard In* and order ~

(243 U QuesnHl 982 »pig 52-53.1 73

(25) rin^lev.riaurweiMewmari ResoectedelaíormuladelsoctaliyntcTistlòie]
ïï«jviment tf rxíoro. veure tes critiques Als Ass Arnolds

Mor r is v* puetieer alguns tsU act« dt ¿ir ntfuflFmnl ooncrtUMnt d&l cepftol
tPThornpson(l955)D8ft 137-138

Paro, tel i cjmdBstact Paul Thompson (l%7)ptjj 1 69, en un altre exemplar del
W£Al.esre1erei)(aDictenstíirm«nt que I escriptor sentrtcordai prireipelmer.' t
cause del irti (ash toning i fenltstíc and unrnl ««r M far Ms men am «««entoictln"
(SnflOMWIAL , 1 8 m fefcrer «M S88 Cedere« en Its mm note soöre Morns
corrobora la idea di Paul Thompson segons to quii Mor r is ami ir ava en Dictem no tan

apropaven les leves novel tes a to narrativa dt WM elf temp
enjoy« n« M tu» f Jimm of medieval sirtes, with their ruft loviaiuy . ano

rxnsnoduotamaiendKltrar l« seva admiració per Dictem Veure
ör//)Mt882)CWWn, pH 264
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(2?) VfurtrancrtitMnt, rmm0ítit$mt@rtt{ I8WIH8.F iCwxxii.pag 1 13
a l'estil di Thacàer»/ 01 comentar i «4$ ti lustratlu dels gustos (to Morris m treus er»

pàg es -Thadr̂  s stvte imnk »precious Dad" Pv uOovatoracK) i iter ari« *
, i el que representava aquest tipus dt literatura m tl segle xix , veure

¡890)

(28) Segons í^^exísttiKtnfxttsaireHiBrcm entre Mar is i^irv^ Lames e îderi*
1$ rexpressio "snodtf/ «W nasty * apareguda per primera vagada com a títol f m arncit
dt Kïnçslryy i qua Morns utilità per referir -se a te mato Qualitat tecnica f estètica di
to producció massiva per tos classes populars Tanmateix , sinó amb aquestes mattini*
paraules, aquesta noció es troba implicito en e) pensament de Car M« ( Strtor
tosarti, a K us* m ( theNattrtoítothic \ ïht&v&Lamfà i f ms not al propi
M-.51 Segons Williams (l 958) pac] 1 66, aquesta e* pressió refer ida al vest 1 1 es una
popular ilÄ io de Car Vk,

( 29 ) " la figura amai (tola tra»» que n§m «aminat . i que vwrtm continuar i estwre s
fin? als nostres dies, es William Morris Al mig del sagte XX, M« r is es enera un
pensador contemporani , la que les Unies a seguir que ell va indicar han passa» a formar
part dei moviment social generai: Amo W pertany, essencialment , ais grans rew'.:
victorians, amt» t Is quals te w comú una energia, un dinamismi i una tendoncta a
gmeralitar que el marçuer. . OK dp' nostre parto* (j«neciaìitrariocrttiM ror und

WilhamsC1958ipa? 2S1 "Upto 1 882- 85, Morris nati basad htmielfwhol Ivor a
traflitw »hat oigan witr» Adam ̂ ith, went on twougn IM Scottî . tr(ir»î  s to

r^itoCrlyteandRyskin ( ) With Morr is tht final step was tal »r«"
Lindsay ( 1 975 )pag 3SO

2.2.2. Johr, Stuart Mill (1806-1873) I la tradició utilitarista.

(30) LeMïre < 1962), pac 75
the widened w* of J 5 Mill usage ( itiìttirumsm. 1 863)*

f u ) is tratta concrttamanHdiisrtictosapreguts ti
amt» el títol di ChapirwSoculísm Algunas di tos «tes dabotudK, par mil an
aquests articles havien estat apuntadas m tos successives adKwns dits Prtnritlfftf
Politica! Economi i masconcretamant an l eúidóde 1852, te qual cosa novia donat peu
a creurà que ttorr is as rafar w a aquest capítol i no als rt^tos pòstums Veurt 8 O H
Oo)t(l%6)l.pag 3 lO.i Meter (1972) pag 251 nota 2

(32) W Morris, K»/t>**t*íóccnlKt( 1 894), Morton pa;

(33) Mac>eiMl90i)ll.peg 79iG BerrwdSr
( 1 936)11, introt paf u

(34) CP Thompson (19SS), pap 26 1-267, Veure també Lmd»/( 1875)231

(35) r4»if̂ ĵ r(1845),eralntl Willtoms (1 976), pags 279- 80

(36) »aplaní 1983 J, pap iW-182

(37) Kaplan (t 983) pap 198-200
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(36) K«pl*iíí9e3KpJp 176-177

( m Örewtt L William ( 1 976) introfl peg 1 3

1 40 ) AuMKyspny ( 1 873 ), reculin per quasi!* tels els estudiosos ai Mill

(41) Es refereix al TracMJe te Prwts Juguis m Benthem , publicat l'any 1 624

( 42) etrami l Williams ( 1 976) «rod pag 1 3

(43) f! pr incipio de utilidad reconoce esto sujeción [del hombrea tos principios*) piatir
i de' dolor] y la «um« pdrafufïJír el sistema cuyo (jfcieto «s crear I« felKi(tod mediante
la rason y fi drecfxi Por el principio de utfltflaß se en t woe aquel que aprueta e
dtsaprueöa di cualquier mem, según la tendencia QUI muestra pi aumentar o
ötsm muir la fel icidad ai aquel cuyo ínteres est! en cuestión , o tn otras palabras , segur.
promueva la felicidad o m sponga a elli" J Bentham An Intrauctior to ttePnncíelef
8fnontmiiCì$fitm. m i , UKW i , citat or S öiner ( 196? > pag 37ú

44) ine Poe* is a man speak ing to man a man tits true tnOuaü with mort
sensî hty more tnthusiapn and tenderness, «ho nas a great knowledge of humar.
nature, and a more comprehensive sou) than aro supposed to be common among
mam ins, a man pieaaec with his own passions ano volitions, and who rtjotces more
than other meri in the ̂ >ir it of life that is in him " Wordsworth < t $02 i

, m Norton^»! (I975).pag 13S6

c 45 1 ""Suwx» that all vour obierts in We were realized, that all the chengts tn mstitutions
and opinions wmch you are look ing forward to couic be compteteúiy al fectid at this
ver , instan* wouW this be i f sat 3^ and happiness to you**"
Cita»etr Trtlhng« 1939 1 pag 79

• 4C, A.:jfrjrjpfi ( 1873 í V.citat ptr Grämt L Williams ( 1976; in'roß pao 15

1 4"" > Ktrwn Of $m*')an ï Phftaseipfw{ 1 833 >
appendi »oUllior e fliBulwtr
(Taltres estudis dt la filosofia di itritham , H més coneçu' dt H ojuals dita A 1 835 .
finalment, a ¡article winärwsm de 1 86 1 establei» les difer encits que separen el
seu pensament dei di bentham

(48) Ih« prevailing error of r% Bentham s views of human nature appears to me to be
this ne supposes mankind to oeswayeflt^ only a par t of the iriducemwitswhicnr^
attuate them, out of that he imagines them u be much cooler and more thoughtful
calculators than may realty art " KmirtsmtonttomsPtolmptyi 1 833 ) , a 6 L
Williams (1976) peg. ti 3

(49) "une fiVaofiaoom tedi Btntham. pot ensaft/ar la manera d'organitzeri regular la
part pur »,: wtdirtagocisJilsendBgamwts socials Res no tara, sino alguna vega« a

basta a ella mateua per aHtr.Vessos materials W el oue pot frno es sinó indwar
lis mnjars amo om, m un etti donat di to mtntaiitat nacwnal . es podan protegir us
interessos «ater »Is fe la societat . (tenant de tanda te qüestió, que hauran ffesferinar
els altres, * si r us d'aquests mitjans poor ia «mir una influencia nociva per al
caracul nacional" úr>6*>V*n( 18 38) citat per Raymond Williams ( 1 958) pàg IOS
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(50) tomar** on fattori s Ph!tosoc>hv( 1833), 6wa»nt L Williwns ( !97t)intr pag SO

(51)
1 C 4 Í 5 S

( 52 ) "la temptativa de ni)) f tbstrvir i unificar i tracés * tffstr tmmacMns \ Asir ttiwnts
te ver i tat s « tas mstm utilitaristas i Kfcaiistes . ( ... ) nuï creia que mitjançant la
raó na paci«re»a totes aquestes «íiferénci«s es podwr. resoldre ( ) a condició que els
interessos i prejudicis es poguessin «ixar de Dandi" Raymond Williams ( 1 958 ) tags
93194

(53) La sisera py f del flitze esta dBdicada a la fonar̂ ^

QUI an aquest analitza els diverses pressupostos relatius a una epistemologia del
discurs científic t la seva logice A traves d'aquest llibre perd »tre lot df l'analisi de
la filosofia » Comte, Mills instren en la tradició del positivisme filosòfic que a
Anglaterra seguiré un desenvolupament relativament diferent del continental, En 1 1 e«
di Mill , el positivisme recull tota la tradició de 1 empir isme filosòfic angles i mes
espacialment del pensament oe Hume £n aquest sentit , Mill es proposa demostrar ei
proceútmtrit inductiu oom a unte mètode adequat per a les ciències fa que es l'únic que
pot destr tore tes relacions de causalitat , tah com te va determinar Hume A la vegada
Mill es proposa provar la tntxisttnda d aprons logics a partir di i epistemologia
empirista i la psicologia associar 'omsta der ivada di Hume i dels plantejaments
posittvistfs del primer Comte Amo tota la seva recer ca al voltant de la logica. Mili
reconeix la importancia ai la psicologia com a unica ciència que txplicaels processos
mentals , els quals esdevenen el ver ita&lt fonament i motivació ultima de tes relacions
socials la Psicologia correspon a lanal ist inductiva de la natura numana dts de ta quai
fonanientar per daduccic la resta de c iène tes que s ocupen del comportament numa, com
serien la sociologia, I etiología- (o ciencia del carácter dels poetes)- . la ciencia
política, i fins i w, la propia historia L ínteres per la psicología dr iva en Mili delí
trameto empirista pero es reforça per e! seu propi estutíi de la natura humana com la
oast de tot« tes formes d organització socials

(555 Gl Williams (1976). peg 14 Entre tlsescrltsslinillsoör«lamstorta,vturf 4
&sispf ot 'Logici 1 045 ) vi us rtferenctts a Comte apartixen en el capítol x . S tn
!e»p!tcacie deis seus principis enei S f> veure tamoe 'assaiçsoftre la Historia df
França de Miehetet ( 1844) KMMßUROH REVIEW, l l'rticte Tin $çmtoftte4ge

(56) Raymond Williams (1956)

(57) * vturetnel(^aclvdfiriduoacidnKNmlti(istantanunasoc^pùHfica,
pr incioal dfe la seva permanencia tn tant que sxmtai i la deu pr incitai del stu progr ts
di prmtn««», an te mesura qua aquesta educació operava oom un sistema de
disctplina constr»ciiva. di progras pal grau en que suscitava i enrobustia tes facultats
actives' 0>*r*0Hie«0).cita<perR Williams (l 95?) paç 10»
Sobre la importancia dt 1 «Jucacio tn ti progrés dl la humanit* , veure també i*
Ltíürfy ( 1859) « i educació is uní de tes prtmlsts bàsiques ds l assaig, pel
plantejament gener ic dB te prooteroatica, vture A $*stm or ¿ r̂ d 043) vi, x. S 5
£1 concepii tftftiDiciótnlisei» raprotondiwtntdi tescapawttlshu»an§stamD«es
important en tl pensament ot Car tyte com una de tes respost» necessàries als mals de
nndustnehsm« Veure aoor e tot Chart m ( 1839)

(SS) /fA^<*77ar,.'íy4M I643).citaiper GL Williamst 1976 nntrofl paos 25,26
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(59) .̂tl(»ntt̂ iR t̂oriMdi8o«9rinsioii)iemiGa,i

la nvaeajaeWat f aftptar improvisadament els mitjans als fins* ftbrtí? ( IMO ) .
CIM per R, Williams ( 1958). p* 9t

human nature, with only enmurante mottf teutons from ettitrs Tne wnolf of the
(^iittesofhumanfwluremnuencethosepfwnomenadndthereisnotonewh^

me small oïgr«' A S^n of Lag® (1 843 í.cttatpar© L Williams

(60)

I I976)introd pag 26

(6U "La peculiaritat dB I escola gw mano-coler idgiane es qui etls vitan, mes enllà de la
discussió immediata, els principis fonamentals involucrats en totas aqüestes
discussions Foren ( ) els primers en denianar-se amo algunacomprenstó o
profunditat ptr te litis inductives de l'existència i ai ertwamnt dB to societat humana

Ann produïren no pes ur* obra d' advocacia dtpartn, sino una filosofia dB lasocittft
erildunicafíH-mio^ésercarapcfcsiblfr.asater laduriafHosofiadblariistoria, una
contriouctè, la mes gran que cap conjunt de pensadors hagi tet . e la filosofia di li
cultura humana "
£n la continuació del tente. hill exposa la connexió entre el concepte dt cultura \ el
deducacio, segons la qual aquesta darrera es el vehicle principal en la formació d urte
cultura oMsr minada "la cultura dB l ésser numa havia estat duta a una altura no
dBsdsnva&te, i la naturatesa humana havia palesat t« moltts de te sevts mmiftstacions
mes noo'es , no solament en els països cr utians, sinó tarnt* eri el mor« antic , a Atenes ,
Esorto i Roma, mes. fins uns bar bar s, com els germanies, o encara uns salvatges
menys rtiinats, com els indis primitius, i encera els xinesos, els egipcis o els artos,
tcts tener la seva pròpia educació, la seva pròpia cultura, una cultura que, sigui quina
sigui m cortjynt, hev la reexit tn algun aspecte o altre Tota forma o> go^errí, tota
condició di la socittat . sigui el que sigui alto que hagués fet, va formar el seu tipus *
caràcter nactonar frtiryp' IS40), citat per R Williams ( 19S£) oàg. 10? 1 108

(62) ¿AsAWírí<prt!843»V!,M&iWiUiams( I9?6).pag 65

(6!) 4 ¿saj*<rt4prt 1 8«) VI, l Ct*ptir$ on Socmfim ( 1879) FORTNIW7LY REVIEW

(64) ¿ìMr*iiH 1640)

(65) "V» idea of property is not son« one thing, identical tfciwghoiit history tnd
of alteration, out it is vaneóle like all other creations of the human mind, at any given
time it is a t>n«f expression denoting the right over things confer red by the law or
custom of some given society at that time " Chapters on Socialism ( 1879)
FORTNIGHTLY REVIEW, a 01 Williams ( 1976) pà» 357.

(66) veure la carta »Carote a Mill oatadB I any 1 833 sobre quest ions mctodolooioues
tfhtstorla CltadoperJR Hate (!%4). tperShelton( I97l)lntrod

( 67 } "the reproduction of part events in the colours of life, and with ail the complexity and
s^tleofareel scene, tan fwdly be carried toar gher pitcii than Mr Car Me ( )
T here is yetathird and the highest stage of historical investigat ion, in which the aim
is not simply to compos* histories, Out to construct a science of history in this view ,
the wfwte of the «vwts which have befallen the human ract, and the states through
which it has passed, art regarded as a str tes of rfwwMna, proiuoideycausfs.ana
susceptiMe of explanation"
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($44) KMMSUR0H REVIEW, n« 69, a6L Williams
(l976»,peg 92

160) /f¿*to;y¿^1843).V!.Cap xi i .aOL Williams 11976) pig W "tue doctrines

peg 220

f 70) b^ mt K cor̂ id^o V w isterie tfur« certa r e)acK)«mtre
ni in les seves ejtperieneits viscudes Tant ta critica ais vekr s establerts , o a la
hipocresia iwral de la societat victor tana respecte de ta intimitat persomi que esdevé
una forma dl pressió social sobre 1 individu, així om la seva sensibilitat respecte * it
situació femenina en la societat . rtfltxsn fes seves vivències en la relació sentimental
amb la vídua Tavlor

1 7i) i*ttrurnfifs*n 18%) j, cap ii ,16 L Williams M976). r i "6

«,?2) ¿W/fjr/awj»! !8til},eapit,8t«l williamsl 1976), wo 12!

(75) íWitriifiw»nM\). capii, iOL Williams n 976 1 ptg 123

<74) »i&rh 11659). pa® 53

'75) ¿fl7/*í«niíWjwU6M).caíiii.e&l Williams ( I976),pd3 125

1 7C , ""Whe sav ttiet f̂ pine^ . in anv tor » . cannot öe the rational purpose of mar- lite ara
action. Decaus* mtntfirsf plan, it is unattamablt ano they cowemporeousiy as*

right hast thou tooehappv^ aquestw which Hr Carlytectencties.wfia» right, a
mtap.wastthouevtritoDt*' ^//ir«»»w(l8€!),catH,a6L Williams

(1976), pag 123
Car ly It, wiiUtaM la sevi propi* revelació filosófica a Sirtor Raerts. recyll la
leouiflt c'ta (Je Qottf» "it is oníy with Renynciatw thtt life , proper »y speafr inc. car- 1*
si« to begin* 1836 Striar fìmrfm. cap i*, i pag 144

contes» repetvüment la seva confiança i la seva profeta creença gut la llei ocuft« m
la historia es regeix en el seu conjunt per una voluntat dl millor a
Veure, A&sHmefiqßK-i 1845). Vi, i ®&Hr$0nSanttim( lS?9),eGt William«.
( 1 976). pigs 58 1 548 respectivament

( 78 1 "My Utopia, if we might point to ti» principle or> wfiich. * some distant date, w*
our chief hope for healing the widening breach between those wt* toil and those wr«
liv« or the prootice of ftr mer toil, it would be tnet ^raising the labourer trorr e
recttver of hist -• «are bought instrument in the work of prtfluctwi. having no
residuary interest I« Me »ert ItseW- to tt» position of being, In some sartaprtner
mit The plan of remunerating swbcrdlfiates in whom trust must be reposed by í
commission on the return instead of onV a find salary, is airaa&Y familiar m
mercantile concerns, an the ground of its utility to employer s The wndom , evtr, m 9
wor ic'y sense o<assai*ing «winterest of the agent witritr* «na heKampiovMto
attain. Is so recognised in theory, that It Is not chimarle*! totxpect it m»y or* (te, te
more extensively exemplified in practice In SOM forms of this policy we sat the or.'
or the most practicable, maws of harmonising the tights of industry" and thosi of
proper ty, of making the employers the real chiefs of the people, leading and gy«J»ng
them m a wor k in which they else are interested -a worl of cooper attori . not of mer «
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hiring «id service * Claims of La£>our( \ 84$) f WMIURÍH REVIEW ; a 01 Wllltams
( N76 ) , WQ 295 Veure tarnte ritirammo ff» CHm$®fUtxxir( \ 0t»9 ;. ifl w 33 1

( 79) Thornton mi tot CMmsef Labour ( 1069), ao.l Williams ( 1976), MQ 330

(SO) I«eifigfionjoissafyri8sonwtiytf*cw
took upon them m permanent subjects for the torcí» of those peculiar virtues «mien
art essential H/ intended to m it »gate to» humi liation and misery of dopendance
CWm$ifLitar( 1C45) EDtrlBUROH REVIEW, a6.L. Williams ( 1976), pa» 292

(81) Per un anelisi at Its Tram Union i de la l Internacional Socialista, veure ïtarmofi ma
Labour*, 1069), 50 L Williams ( 1976). pa» 328 í »

(02) - - 1937). pac 517 Per la toriaeconoftiicöOe Mill,
„x ^,&ífàí/uttfwmfifPoNfi&t£Q}nomv ( i 044) i Prínefrim o/ Politi®!

( 8! ) "Avui dia els individus es troben perduts en la multitud En el camp de la política es
gairebé una tnviiiaw afirmar que ara es la opinió publica laqutojovernaei mor»
L úmc poder d»gne ¿aquest nom és el dt les masstí, i el dels go -̂nants, només en la
mesura OA« const itueiienlorgan dl tes tendències dl les masses" un Literal
W 122-123

(041 ¿hlxftrni 16S9),«6 L Williams« !976)pag260
pdg 123 "Aquells 1«*ínions Al quals reben el r«n( d'opinió pública no so?.
la mateixa mena de public pero aw sempre una massa, es a dir , oomtnur.xen

una meöäorr 1191 co! lectiva"!

C 95 ) la natyr a humar« no es una maquina om es pugui construir segons un mode1 1 &TOQJ d-
mar am D exactitud, sine un arbre, que na di créixer \ ddsenvo'iuoar -» w tots
costats , ffacord amb ta tendència d§ tes forces interiors qu» ti fan str un e
( ) Diem qui una per sona amb desigs i impulsos propis -que son l'expressió * i«
pròpia ntiur alesa modif icada per la cultura- te caratttr L'nomt sens« desigs »
impulsos propis no te caràcter , com tampoc no en te una maquina de vapor (t?

( 66 } "La g6f:t pensa ou* el OJPI es quelcxin- meravellós si per met d'escr iure un
apassior̂ it o oi p ;ntv un paisatge Pro en el seu vtr itable s îtn , el de li or loinat nat
en el pensament i et 1 acció, si be ningú no gosa dir que no es queteom admirabit, quas«
»ot s, en cl fonsdil «uoor . pensen que se n poden passar pr%rtament '

122

2.2.3. L'oòra I el pensament *íe John Ruskln (1819-1900)

(87) De«tfanoí19S6)lntroAiHg 10

(86) 5obrewdesd§i8bworariadiriaciaii(i099}

( 09) "As Mr %5àin nasexpoundao it. (Art) it is a serious mattar, lite Religion Ano tntt
bfinf se, it ««uW ne» that you have to bentvt like you db «hen you go to Churcfi
Oeunt( !952>pag 74 "Una hipòtesi essencial en l evolució de la idee de cuHuri es 9
ir t ff un per ndt esia en retata «reta i necessari« amb ei sistema di
i ames, en coraequència, els (udíeis estel ics, «wr als f soctah. estan en relació
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intimo" Rusk in es un« de Ir figuras fonamentals de la formació í aquesta
WH!iams(i95ö),pag 209

< 90 ) La influencia de RusMn a la formació del moviment socialista angles es un« idee
acoeotaoa per la mai ona d estudiosos del seu pensament Meier, a mes .aporto
Documentació de la difusió (tels llibres de Rusk in entre militants del moviment obrer
Meier (1972), paf 217-219.

(91) La biografia de Ruskin pot considerer-se molt desgraciada únicament an relació a la
seva vidi privado A partir dels records registrats a Prmtertw 1685-89), sembla
evident que durant la seva joventut Rusk 1 n estigués sempre presstonei per la Rilancia
or uns pares molt dominants A ta seva maduresa, sobre tot desprès de 1 aparició dels
seus escrits d economia política, Rusk m s enfronta amo ei seu pare sense arribar a
reconciliar-se mai mes del tot Desprès de la mort del pare, Rusk in no es veit amb ow
de f er-se càrrec de la seva mare i preferí deixar- la a eira d'una seva cosina En el seu
llibre de records, però, sorprèn el rencor contingut amb que Rusk in parla dels seus
pares
D entre <raltres experiències desagradables, nom recorda sovint el funest casamen*
seu, Que finalment culmina en un divorci desprès de no haver acomplert la vida de
m«tr imoni En darrer lloc, cal recordar la trista i complet historia sentimental de
Rus* 11 arc D una nena de dotze anys que acaba tornant-se bola i morint al poc temos
Aquesta critica relació i el seu terrible desenllaç oontnbuiren adebhtar l'esperit o>
Rust m i accelerar la stva pròpia tendència al desequt hbr i psíquic que aflora en
dl ver ses crtst depressives durant els anys 70 Després d" una tfaquestes crisis, el
mateix Rus« in va reconèixer que havia estat boig
Alguns autors (Wilensin, 1933 i k Clark, i %4) que les crisis psíquiques que fcusHn
patia durant tota la seva vida responen al tipus dtl mania depressiu Clar k sfegH* "this
is one of the few casts in which genius is made mort comprehensible by a medical
diagnosis (pat 4n/

'92) Mtier (I9?2»pag 191

* v! i the first notable charactenstic of the Renaissance central school is its introduction of
accurate knowledge, and itsevntent conviction that surft science is necessary to the
excellence of the work and is the first thing to be expressed ( ) the pr incipal flange
is with the science of words and methods, and it was exactly into those sciences tha» the
whole energy of men dur ing the Renaissance period was thrown The sciences ceased a*
once to be anything more than different kinds of grammar ( ) and the tongue, wit and
invtntion of human r a» were supposed to have found their utmost and most divint
mission in syntax and syllogism, perspective and five xders" Slmsaf¥tnKf. in
(1853),cap 2.810 (Jan Morns, pag 216]

(94) Wild! per explicar la seva owapció Ala er it >ca eri aquest assaig posa dexerr.ple iot-s
del propi Rusk m (veure note 38 del capítol 255 dedicat als Esteles Anglesos)

(95) "not bwing a philosopher, but a pott, he changed the definitions of his terms to suntr*
flow o-f his thougts" k Clark (! 964) pag 132 en laseveantologwidetexies«
Rusk in, Ciar > destina un apar tat-a tes descr iptlons poètiques de Rusfcm

(96 ) Per l'evolució de ¡a f mura del connoisseur, la seva importan- cía sonai, 11 is
col lece •'Onistestf art an la primera meitat del sagte XIX, veure el capítol HI "Collector;
andC3nnoisseurs"dBSteegman(l950)

(9?) Sobre la col taccio de minrals, veure Clark ( i %4) pag 87 Respete al retunde
fotografíes argüí tectòniques i de gravats an f ics, Tato Gallery C1984) « relació * •
préstecs fets a diferents pintors contemporanis, pr incitement Bun* jones
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, you cannot bei)«ve that I would«»« »ywm favourite, Turner"
Tttf TmPim. 1859j, Works, v®l XVI, Uettre li, S 70 pag 318

RusnnemDl(N«3 and sent to ilafy several arttsts, -entre els quets figura Char les
Fttriax Murray eel loborador de Moms & to i amic prior»! ft Moms- to me*?
drewwp, m order to «Man» records of leauttful pictures, Dui lungs and somes m
danger of rsstorat w or dssr uctmr,' Kelvin ( ! 984) pag ??n
Is pltusibie que amb aquestes activitats, Rus*ir> continues ti tipus, tf actuacions
ifncwBes amD rv unde! Society de la qual er a soci fundador amb lord unsssy , els
objectius dt la qi«el ren "to preserve some records of early paintings, chiefly Haben
Frestxies, and to diffuse knowMp of them" La Societat feia dibuixar els frescs i
poster torment cuölietva els dibuixos com cromolitografíes Steegman ( 1 950), (tags
73-74

{ 1 00) Clark ( 1 964) peg XI 1 1 Clark atribueix agues' fet a dues carácter ísllques de la
personalitat dt Ruskin derivades del seu detnl carácter l acocoro miserano, que li
or m**** opinar soör e tot , i une orla arrogancia que li permetia creure que tes sew

i eren infalibliment correctes

U o ) ) "On a single page of 7/0 ,$**? ¿¿»/w ha says ( a) " That all most lovely forms r«
thoughts art taken from natural objects" , ( t>) " All beouty is founded OP tr« lews o^
natura» forms" , and (c) "forms are not oeautitu) oecaust tney are copits from nature,
on!» it is wt oí the powtr of mari to cor«ceive Dttutr without W> a: J" These are

tfiree very differtflt propositions The first is wfw»t r* would have liked to
, and allowed hitrralf to say in moments of dogmatw impatience, the second •-

the rtsuH of thouo/it m, experience, and is a valuaD^ working h/pothesis. t»r the time
he comes to the third nt is already tired oí the suoiect and his mind hw lost i*s qnp if
we can fina sycf, var lations of meaning in a single par agr apri of one of his mcr;t
carefully thougrttout books, we should be wasting our time to lo* for a coherent
cysteifi ot aesthetics in nis worn as a whole" K Clark ( i%4/,p*g 132 Afluente
rridléi* ì tesi r« estat defensada per Fattr izio Elefanti eri la introduociú a la tr auua :
italiana* 4t|% tir£M§r< 1900). pag 9 Per eiquesl autor "Losceci- fico del
discorso di ^us» ir»" ts "tuttavia una ben precisa poetica

M02i Mey Morris, Cw li. Introd pag * **n, citat tair¡bt per Meier ( 1972). pag 236

«103) "Rus* in s ear l w thought did profoundly impress and affect his own and the s
generations it impressed oy the minuteness ena detail of his instances, and rnaoe us
effect by tr« extraordinär y intensity with whicf i . tt seemed, he actually exper tenced
every object he sew," Steegman ( 1950). peg 86

( 1 04) Veure respectivament els capítols 2 3 2 - Ruskln versus Cote. 2 3 4 - Rusk in versus
Rossetti , 252- Rust in versus Whistler 1 2 4 1 - ¿1 segon Rusk in pensament
economici er it%8 social

( 1 05 ) Es tracti del recull d'artici« signets pst Kate Pusmn apareguts els anys 1 837 1 1 838
a V ARCHITECTURAL MAGAZINE de Uudon i en el THE ARCHITECTURAL REVIEW l'any
1 893 foren recylltts en un voli» trtolat TñePmtryefArcñiticíurt. introducció a
l'eoicio* koutieooje í, fegon, Londres, 1907 1 >Jervts í 1984^ píg 424

( 1 06 ) En 1 edicto de 1 907 d" aquest llibre apart»* el següent títol complert

min H^ìf$ì$ctneryinaimwnlCt«rm^r En l'inde« . els tipos di vivendo atom
relacionats s estudien separaoment en relació al . -pus de paisatge on estan oonstr uns
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(107) ClarMl964),pögs ?., 123i2ien
2!t Socre lo COT (a de I urner al s diaris fleta 1 63t

( 1 08 ) "Rusktn was not aware of Un variety in aesthetic spoliation that mart«! .he century
before his, m was net wMrty neo. Hi was ignorant of Jonathan Richardson why
»nflyenetd Re/noids, and ne mim mur to have nao Humt, $hiflestHr,%Hutehe5ori(
bai I lie or Spencer The empir icol suggest ion« of the earlier French writers wer e
unknown to him , andhehadnoty«tglvenhlm»lf the privilege of losing oatience * itr
the confusing subtleties of German Idaelicn f v from being a handicap , his ignorance
left him unemoar rased by too great («miliar ity with the theoretical chessboard*
Henry (.add Tb Berlin f^ralifyi^Art. New York ( 1932), pac 261 UH« per
leMire, l%2,pag79)
"in fact, hts only equipment for deaiirig with those eternal enigmas, the True, the
Beautiful , and the intellectual , was a slight acquaintance with Aristotle o Ethics and
Locke s Essay on the Human Undrstandtng Of r.ant . Hegel and the other founders of
moder n aesthetics he was, and remained totally ignorant" Clar k ( 1 964), pag 1 24

U 09 ) "NJ iosa * la naturaliza dr iva de >a religion de ¡a naturaleza como belleza formulada
por Shaftesbtr^fcFuseoC J96-'Kpag 28
Tarmatili en la seva conceptual ttztcw da la natura, ftusim segueix guaste* literalmtnt
el pensament di Crlyle, d§ it mateixa forma out tam w ut il itra la » isio tf agues! autor
al consídrar la impossibilitat df la concia per explicar els mtstens humans i la
relatwo? » rwneamb la natura Car lylepos'ojla una concepció orgmmstadf tevu»
social i g> l'nomt pr oposar-se a laconoepctò malr JaUsto tipica »1 corrent
utilitarista contemporani VrreSHford. ácrftw.pag 192?

(110) "What was more the point he hau no knowledge of the ancient masters whose infer ior ity
he had set to prov« Cl«-i n 964 1 pag 1 24

din *!<ufrr Pamirs t646),n.ryt IH, sec i, cap J.s «t Per ' analisi del: ctmcecte:
i la seva importanci« enei pensament de ftusi in, veure De Zur io' l $57 '.peg 1 3?. i
Williams (19S8), pap 216-219

(112; Meir i I9?2),pag 214

( 113) Williams ( 1958 j, pag 222 Pera Williams »el concepte di bellesa vital constiti»'*
un entert per a lutiar la societat Poster torment, en el onoué volum del mateu liiere
aparegut l'any 1860, fi propi Russin desenvoluparà el principi organic implica er- la
definició dt la balte vitti com ti p- inopi regulador di 1 estructura soci«! Veure .
també Clark (1964), pàf 134

( 1 14) \at»eeutefypio^f*devrdit-eliepasétredesonpo!ntoYv*
beauté vitate dt la nature, oeuvre di Dieu . comine lo manifestation de l'hereu«
accomphssement des fond ions A jette nature '̂ Meier (1972). pag 214

(US) DeZurko(1957),p4al33

(116)

12
P6intfs( 1 646)1 ) Ruskm gave him a sense otmiss'on lato 6a!liry( ! 984),

(117)
Beautiful witnallthat i fwdever aeenof'ore- ture had awt mnglefi the associatws
oí humanit/- the exertion of human power The imagi of »if had not been eff*»»«
tnatofOod itwastnenon^banaatttthottgtorrausnülstnaii ürmdhowthougr"
may '«come ignotle and tnergy nself become U6t - when comparta «itr« U-e at .



öf sail IM lew tt - B» r«tr «wn & §11 powir - ana tnt etfSitw of i»t win -
anemtftf f'fissneiof tntmanittstttbettv Hw»t»>eftonivW*nuna
Decorri» nothing migri' I* to become WH.€ than Man* Parfft. w »
Aw»rtìi« i. «Citrulli n» !l?, Wo 138

«nei "amanfrowwfWPiiia^^rnwim^.LrflUwö, ' fv 5"»"«? r *•„•»- vs» « i t ? ç < '
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