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2.42. Matthew ATM!« (1822-1838) t Its clisses wltjes

Junt amb Rusk m, Matthew Arnold és una d* íes figures dominants
en (evolució del pensament angles a partir del 1860 També com Rusk in, es
(autor que millor estableix la continuïtat d aquesta segona fase de i etapa
victoriana amb el període anterior, però si la reputació i l'acceptació
sòcia! tíe Rusk i n en aquesta època comencen a disminuir en funció de
r orient ací ò política que prenen els seus escrits, el cas d'Arnold consti-
tueix la situació inversa Arnold, en les diverses vessants de la seva oora
es convertirà en un dels escriptors mes influents i de mes anomenada del
període La divulgació del seu pensament respon a diversos fenòmens pere
en conjunt palesa el canvi d'interessos esdevingut en la societat victoriana
quan viu la seva etapa de plenitud desprès de la Gran Exposició de Londres
de1. 185 ! No hi na dubte que alguns d'aquests fenòmens són de tipus
conjuntura! i generacional quan, vers el 1359, Arnold intcta la seva
carrera de crític i apareix el seu primer escrit sobre la situació histórica
contemporània, alguns dels autors mes notoris de les dècades anteriors,
amb algunes excepcions han pràcticament desaparegut dels ambients
culturals o han aportat Ja fa temps el més Important de la seva obra vers
el i860 Carlyle està acabant la biografia de Frederick el C<ari, el seu llibre
mes sonso, i des d aleshores resta sol a casa, entregat a les seves
memòries personals i al record de la seva muller convertint-se definitiva-
ment en Pestrany savi de Chelsea" John Stuart Mill fa temps que viu fora
d Anglaterra amb l excepció dels dos anys en que fou membre del
Parlament Entre ei i860 i el 1873, data de la seva mort, apareixen encara
importants assaigs seus, però sovint, sobretot en aquells escrits posterior
a la mort de la seva esposa, ten <le*#rèn un plantejament comparable al
d'un testimoni teói ¡c Dickens havia de morir tan aviat com el 1870, i la
majoria de les seves novel les mes conegudes navien aparegut en la dècada
dels 50 Thackeray monrtra el 1863, tres anys després de la publicació
dels assaigs econòmics de Rusk In en la revista que dirigia. Només Rusk m
continuarà escrivint després del I860 alguns dels seus llibres «mportants
malgrat que estigui psicològicament 1 teòrica debilitat AIXÍ doncs, també
en el context cultural, el I86r constitueix una data significativa per
l'adveniment de la segona fase de l'etapa victoriana de la història anglesa
Una etapa en la qual els noms més significatius són, cada un ei. el seu
ambit, Matthew Arnold, William Morris, Edward Burne Jones, Richard
Norman Shaw, Philipp Webb, i Christopher Dresser
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Tanmateix, la difusió que tingué ti pensament d'Arnold es deu a
questions no només històriques, I tfentre aquestes una de les mé^
importants és la peculiar póstete que ocupa en revolució de Its reflexions
dels Victorians sofert la seva societat Aquesta estranya situació és la que
prmetri a Arnold, més que al propi Morris, establir la continuïtat amb el
pensament propi de l'època anterior donant-li un enfoc més adequat a la
nova realitat històrica Es defineix a partir de la relació que l'uneix als
autors precedents i a its diverses tradicions de pensament característi-
ques del període Per una banda Arnold és també un dels hereus de Carlyle
però, per l'altra, és un seguidor d'aquells elements de Stuart Mill que
Car I v le rr.es detestava Per altra part, a la vegada que reprèn molts
aspectes i gran part de l'esperit de Carlyle també manifesta un profund
desacord respecte de Its seves idees centrals principalment totes aquelles
que comporten una proposta politica conservadora o una ideologia
reaccionaria64 AIXÍ mateix, si per una part es mostra d'acord amb la
majoria de les idees de fons de hill, no dubta en rebutjar amb igual
vehemència que Carlyle la base utilitarista i empirista del seu pensament
Concretamtnt, respecte de Mill, Arnold constitueix r intent crític més
consistent plantejat a I interior d? la tradició lliberal i progressista65

En aquest sentit, doncs, Arnold s emmarca clarament en la tradició
de critica al liberalisme i a l'utilitarisme, antagònica a l'industrialisme
recullmt (ensenyament de Carlyle, de RusJo.i, dels medievalistes i de la
novel la social Però a diferencia d'elis, amb una actitud molt mes pròxima
a la del radical Stuart Mill, l'utopista Robert Owen i, f ins i tot, a la de
Dickens, novel·lista petit burgès 66

I la critica d'Arnold s'emmarca dins la
tradició del pensament lliberal optant per la reforma, tant social com
política, del sistema actual sense que això comporti rebutjar el sistema
democràtic ni voler dissoldre les seves institucions polítiques La proposta
tf Arnold és la de fer derivar la societat liberal i el stu sistema polític cap
a una situació millor, la qual cosa significa bàsicament cercar una societat
mes justa En aquest sentit, la seva recerca s inscriu dt pit tn el que el'
mateix anomenava un nou liberalisme, una ideologia lliberal que assumeix i
vol dur a terme els ideals originari« <le la Revolució Francesa.

En tl programa de reformes socials i polítiques preconitzat ptr
Arnold es descobreix fàcilment la influencia del stu pare, Thomas Arnold
( 1795-1842), un dels pocs amics liberals de Carlyle67 El pare Arnold fou
un lliberal optimista i convençut, que creia fermament en el progrés de la
història i que, en la primera meitat del stglt xix, optava decididament per
(adveniment del nou ordre social ÉS conegut principalment ptr la seva
reforma educativa que dotà a Anglaterra d'un potent sistema docent en les
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escoles per a la nova burgesia recollit posteriorment per Its famoses
•Public Schools'M Des del punt de vista de la formació del seu nu,
Thomas Arnold destaca a mes per la riquesa i el poc dogmatisme de les
seves fdees. Admirador de la ciència, va estudiar historia a partir de l'obra
d'historiadors, com Níebufr, que conferien més Importància a les
institucions cue a les personalitats en escriure la historia duna nació
Considerava el passat com una font de saber per al futur sense caure en cap
determinisme ni creure en un model de desenvolupament limai. L'evolució
històrica justificava ¿ixi les institucions del present que adquirien valor
per elles mateixes, independentement de la ideologia que els donés suport,
0 que les expliqués La democràcia, doncs, era una institució política
autònoma, sense cap relació necessària amb et principi econòmic del
"laissez faire" ni amb Militarisme Tal i com destaca el professor
Trilling, aquest constitueix el nucli substancial de la teoria politica del
nou liberalisme de Matthew Arnold Reuutjar el principi dei "laissez faire*
1 el pensament utilitarista no implicava en base a cap raó ni en cap moment
oposar-se a la democràcia i al sistema parlamentari69 Des d'aquesta
perspectiva no ha de sorprendre que, en la seva crítica social. Matthew
Arnold proposi I acceptació de l'Estat com la millor formula valida tíe
govern i de regulació del contraete social

Un altre influència important del seu pare afecta la seva concepció
religiosa Thomas Arnold havia estat pastor protestant i, aiès el seu
profund liberalisme, havia intentat resoldre la contradicció e/istent er.tre
les veritats revelades de la religió i la imatge del mon derivada del
racionalisme i del coneixement científic A la vegada, refusava el
Moviment d'Oxford t el seu tipus de reforma religiosa car es basava en la
defensa dun dogma am.c S oposava a 1 estructura ecclesiastica perquè
seguia un model feudal de societat i no podia respondre a les necessitats
del nou ordre social i molt menys fer-se càrrec de la situació de les
classes menys afavorides Matthew recull del seu pare l'essència! ue)
missatge religiós, i si bé, com Carlyle i RusMn, atorga al sentiment
religiós la capacitat per transformar I? personalitat individual i
col lectiva, també és cert que Arnold, a diferencia dels autors anteriors, és
capaç d analitzar les diverses formes de religió com un fet històric,
temporalment limitat, mostrant a l'ensems la força dels dogmes per
condicionar la mentalitat i les idees d'una societat fins determinar
l'evolució històrica en un sentit o un altre TO. Com s'estudiarà més tard,
aquest aspecte serà definitiu en la seva anàlisi de les classes mitjes, la
part mes fructífera del seu pensament
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Tanmateix, la concepció religiosa (T Arnold alxi com el seu mi oc dt
la relació entre religió t racional i sme palesen un cut canvi dt perspectiva
respecte dt plantejaments antena s Per comprendre la novetat del seu
punt de vista, val la pena introduir prèviament algun dttall biògraf ic En
aquest context resulta particularment Important tl ftt que Arnold s'Iniciés
com a poeta en la seva carrera descriptor, l que fos la dimensió literària
la que millor va servir-M, en la stva joventut, per expressar tl descontent
t reflexionar score tl malestar que sentia front a la seva societat71

Independentment de Its seves qualitats literàries, Arnold és possiblement
tl primer escriptor que en la seva poesia rtbutja tl pl'/ntajament estètic
del romanticisme i renuncia definitivament a tota so.ucio artística que
requereixi de »antagonisme entre una Imaginació que cotteti totes Its
capacitats creatives t un intel·lecte únicament crític. lAnica antitesi
possible de la raó és r ésser humà sorg > t de la integració Oe totes its seves
facultats72 D aquesta forma, Arnold critica als romàntics ptr naver
defensat un concepció atomistica de la natura humana i del món, i aixi,
mostra com l'home del segle XIX ha perdut des del romanticisme la
percepció de la totalitat del món n Per a Arnold, nome, natura i societat
composen un tot indestructible, que es, en primera i ultima instància, la
veritable matèria de la poesia, de l'art i de tota vida humana piena En
aquest sentit, Arnold, que ptr una banda considerava els ideals de la
revolució francesa encara vigents i actuals però que sentia malestar en la
societat derivada d aquest important aconteixemtnt historic, no accepta en
absolut la solució romàntica de crear tl món artificial de la bellesa i
enarmonia al qual evadir-st a través de l'art La seva poesia, la major part
aoareguda en la dècada dels cinquanta, constitueix la opció oposada a la
dels Pre-Raiallistes i tota la tradició vuitcentista de la literatura
d'evasi que té tl seu origen a Ktats, ts desenvolupa en alguns aspectes de
Browning i Tennyson, i en la qual destaca, en els anys 60 i 70, l'obra
1 iterar ¡a del propi Morris 74 Si en la seva poesia, Arnold tracta de
reformular la dicotomia entre ciència i religió, entre racionalisme i
stntimtnts, és tn tls escrits dt critica literària on intenta sisttmat i tzar-
la tn una teoria estètica Tal i com til matt ix txplica tn 11 pròleg d'un dels
seus primers llibres de poemes75, la seva concepció tít l'art segueix

" a theory which recognizes the conditions of modern lift and its
dirtcttd toward them ;...) It implies that true art can settlt no
question, gtvt no directives, that it can do no mort than cultivate
what is best m the reader -his moral praise if a name must be
attached to it, we may call a religious theory of art, for like
certain aspects of religion, it offers to help meet current lire by
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giving a iran a refuge In tnt contemplation of nobility (...) it is not
however an "escape" from lift; It seeks to send men back into daily
living witti sprit rtstortd"n,

Aixi, ooncs, la conctpcio arooldiana de l'art escomet contra un dels
principis estètics més Mitologies de l'estètica victoriana, com és el
medievalisme D entre tots tls autors de la tradició de critica a l'Indústria
lisme, Arnold és la figura que més directament refusa lidtalització <J*
l'Edat Mitja, tant pel que fa al stu art com a la forma d organització social
i politica La seva critica s'expressa per la revalorització i la defensa del
principi estètic idealment oposat, és a dir, el classicisme. Així, en primer
Hoc, el que en la cita anterior Arnold denomina teoria religiosa de l'art
significa essencialment un actualització de la "catharsis" aristotelica, en
segon lloc, la seva denúncia de l'atomisme romàntic es pasa en la
concepció hel lènica de l'home i del mon, en la oual nome i naturalesa
formen un tot integrat i interdepenent, però el que és més important, *a
seva critica mes directa al romanticisme s estaMeix en l'anàlisi dels
generes literaris i el seu rebuig de l'èpica Ei contingut d'aquesta critica es
especialment pertinent atès la sobrevaloriUació romàntica d'aquest
gener * Com ja sha esmentat anteriorment, la fascinació del romanticisme
per la realitat literària de repica considerant-la l'únic sistema de valors
morals veritablement humà estableix el nucli conceptual del concepte
estètic de "romance" i defineix les característiques de l'evasió La critica
d Arnold consisteix en descobrir la paradoxa èpica del romanticisme
assimilada i continuada pels escriptors Victorians posteriors la
revalorització de les societats històriques matèria narrativa de l'epica va
acompanyada, en la mateixa qualitat del "romance", de la consciència de la
impotència de) gènere èpic per expressar i ref lexar poèticament la
complexitat subjectiva del sentiment ixmantu.77

En la seva crítica literària, doncs, Arnold s'oposa clarament a tot
tipus d'art que s'amagui i perdi el contacte amb la realitat que l'envolta,
proposant com alternativa un retorn al model estètic de l'art clàssic
També aquest fou un aspecte influents a la seva època i, des de mitjans
dels anys 60, passada 1 euforia pre-rafaeiista 1 la batalla dels estils,
s'observa en moltes arts un retorn al classicisme si bé anb una visió més
ecclècttca i menys ortodoxa que tls diversos neo-clàssicismes de dècades
anteriors78 A partir dels assaigs de critica literària tf Arnold, el
Pre-Raíaelisme aparegué per als seus propis contemporanis el darrer
vestigi del romanticisme, 1 per tmt un moviment ¡l̂ at a una concepció
artistica superada En realitat, si tl Prt-Rafaelisme atorga a revolució
artística una concepció dt l'art lligada a l'essència de : j »ròctica oe l'art i
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basada en ti cultiu de la bellesa, la critica <TArnold ?oorta tu nou model de
referència històric que permet l'abandó del narrativi» w temàtic propi
dels prtmtrs estils Victorians i fer definitivament tl Silt vers Its
postures formalistes que caracteritzaran its tendencies artístiques de les
dècades següents genèricament compreses en la cultura u* l'art per l'art

En r àmbi t teòric, la conseqüència que lògicament e> deriva de la
seva critica al romanticisme és l'aproximació d'Arnold a lei posicions de
Mill tant pel que fa a la concepció de l'home com de la società* Però a
diferència de Mil!, Arnold, s< bé per una part accepta l'exlgenclc d'una
concepció globalitzadora d» la persona humana, o sia de la necesi nat d una
unió entre raó, sentiments i emoció, per l'altra no reprèn la base estetica
que Mill havia reculi)t del romanticisme sinó que la reformula en termes
religiosos. D'aquesta manera, Arnold es diferencia de Mill en qu* no afronta
el problema de la personalitat humana en funció de les seves necessitats
estètiques o psicològiques, sinó cercant la relació que s'estableix en .re el
subjecte creador í la societat que l'envolta En aquest senxit, Arnold
utilitza els mateixos arguments que Mill havia emprat en la crítica «le
Bentnam i ) utilitarisme clàssic i, així, Arnold considera excessivament
reductiva una concepció de la societat basada en l'individu com a subjecte
isolat i independent car r.—suposa acceptar una realitat d'àtoms Per 3
Arnold en canvi, individu -ietat formen un tot orgànic de manera que
tot allò més individual s na i creix en '-jnció del conjunt de la
col lectivitat ̂  Amb aqi i perspectiva, Arnold difícilment podia estar
interessat pel mateix prooitona que Mill abordava en el famós assaig sobre
la llibertat el dels dissidents conscients i el de l'existència de minories
voluntàriament desintegrades i marginades de la marxa global de la
societat De fet, el model orgànic i totalizador d una determinada societat
servia perfectament per construir una de la tesis centrals del seu
pensament la idea de cultura com a resultat de l'integració col·lectiva
oposada ai d anarquia, conseqüència lògica dels interessos individuals
particulars80

La diferència essencial entre Arnold i Mill, però, és bàsicament
d'ordre ètic i, per tant estètic. El contingut més important en J nou
utilitarisme de Stuart nuï es el sentit t el to eptcureista que subjaç a la
seva aproximació de la felicitn humana Arnold, en canvi, es decididament
un estoic tel i com es posa ja úe manifest en la critica del romanticisme
D'una banda, Arnold accepta i defensa la idea que el propòsit últim de la
poesia i de tot art és el de procurar joia al lector, el de transmetre gaudi
estètic Però es en el seu concepte de joia on queden ben marcades les
diferencies amb els romàntics i amb Hill En aquest sentit, ja en un dels
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seus primers poemes, 'Resignation' ( f 049), Arnold proposa l'abandó del
temperament romàntic 1 renunciar a 1 experiència, és a dir, al fet de sentir
i experimentar emocions, com a via per assolir la veritable llibertat8I De
fet, l'actitud d'Arnold no es tan radical f-n d'altres escrits apareix molt
clarament reflexat com en realitat el que Arnold rebutja ts aquell
concepte de felicitat que, des de Wordsworth, reconeix la Joia de la
infància com la única forma de felicitat veritable i considera que la
maduresa es un factor tferosió fins que la felicitat esdevé un record
Irrepetible. Per a Arnold, la felicitat constitueix un instint que orienta la
major part de les activitats humanes al llarg de tota la vida82. Perd ei que
es mes important, la joia, sobre tot l'experimentada en la maduresa depèn
del grau de perfeccionament personal, de la presa de consciència de la
pròpia humanitat, a través del coneixement, l'exercici de la intel·ligència
critica i la lucidesa de raonamentK. Ajsumeix, doncs, un concepte de plaer
molt mtel lectualitzat i, en bona mida, mes pròxim al de la II lust ració que
a les definicions característiques del segle Xix Però com a persona
vinculada al seu temps, d'entre les diverses actituds teòriques que se li
presenten, -la romàntica, la positivista o la racionalista-, opta decidida-
ment per la tradició humanista

També el concepte de cultura adquireix en el plantejament d'Arnold
una forta component intellectual. Si bé porta implícits diversos
significats complementaris que expressen la integració de les diverses
facultats numanes, es a traves del contingut racionalitzador que la idea de
cultura assoleix una dimensió col iteti«« i social Per això, no ht ha dubte
que la definició d'Arnold constitueix una de les contribucions més
importants del segle Xix perquè la consolidació del significa't antropològic
que actualment conferim a aquest terme u cultura esdevé el mot genèric
per designar el conjunt d'idees, coneixements i tipus de saber diversos que
identifiquen històricament una societat determinada64. En el cas d*Arnold,
el concepte de cultura té a més una connotació activa doncs és la formació
cultural de (home el qu* fa possible la integració social dels diferents
individus entesa com la participació en el sahtr col lectiu i, en tant que
comprensió racional del fenomen social i dels fets històrics, permet, a la
vegada, transformar una situado histórica en una direcció progressista
AIXÍ mateix, la cultura personal és el requisit primordial de la definició
del concepte de progrés: «1 progrés de la humanitat es pot predicar quan
inclou la formació cultural i humanitzadora de tots els seus individus

En el seu conjunt, el procés de formació del concepte de cultura en
el pensament d Arnold, des de la gènesi fins assolir el sentit antropològic
comentat anteriorment, és molt revelador de ntinerari teòric tf Arnold des
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del seu punt de partida fins i li dei Inicio del stu programa fe riforma
social i politica A unici de la seva otra, el concepte de cultura«xpresss
quasi exclussivament la situació de descontent en que es trotyl sufcj«< t«
creador quan descobreix un món buit de significats trascendente a catss
dels descobriments científics 1 les evidències ontològiques <k ! ractaralls*
me *. Alesnores, la cultura es fa realitat a partir del sentimi Jur«
mancança i es refereix al desig d'una realitat cultural Posteri artnent, li
utilització del terme cultura serveix per denunciar la ignoranti existit ,,
l, definida en termes cognoscitius, expressa el desconcert del U
conscient que se n adona de la pèrdua dels lligams que mantenen unida is«
veritable societat En la societat del segle xix, en la societat tfM'irtOus-
tt lalisme, el subjecte sent la pèrdua de la raó col lectiva precíete de te
sabiesa de milers d'anys d'experiència t la visió total itzadori que ordewva
la societat t el cosmos en l'Atenes de Pericles96 En aquestaèiwca, l¿
cultura suposa una actitud personal, una facultad del YO individual dç ser
conscient i receptiu envf.s les pròpies vivències que li permfcC^ seguir -w
camí de perfeccionament personal67 Però és en l'etapa de cr lile Htw* u -a
i època en que era professor de literatura a Oxford, quan la necessitat te
cultura esoeve clarament una exigencia col lectiva La litertwa, emcM ja
com una manifestació racional en la qual té tanta importane m *\ tem*
tractat o la seva reconversió en prosa88 com la manera de tractar-to, c*te
vegada apareix més determinada per la realitat social i política d'on
sorgeix fins que tot judici crític sobre la literatura esdeve Wìbe w |gcnci
sobre la societat89 D'aquesta manera el fenomen literari í artistic
requereix no solament de l'esforç conscient i creatiu d'un iNlNidu,
i artista, sinó de tota la societat i, per tant, és un fenomen flemma t
històricament AIXÍ, finalment el concepte de cultura esdevt m metaos
d interpretació històrica que condueix a l'acció i a la refleje
Aquest és l'objecte de Culture & Anarchy, un llibre en e! que» H
cultura significa la promesa d'una societat millor l'única w$¿ibii ital
d assolir la piena realització personal dels seus membres com a hornea, t a
la vegada, a través de l'educació general, un camí vers la utopia AIXÍ,
finalment, la civilització deixava d'identificar, per oposició a la bartw it
deis temps passats, la realitat històrica de l'industrialisme (Der
convert ir-se en un ideal que defineix la humanització de 1 home en
soc'ftat

Des oel punt de vista de Morris i la seva formació teorica, Amola
resulta una figura relativament tangencial però linteres eg uoasictergr H
seu pensament deriva de la contemporaneïtat de la seva otra Els lltiwrs ot
poemes més importants d'Arnold aparequeren entre el 1049, un
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dt la fundació dt la Confraria Pre-Rafaellsta, f ti 1858, dala dt publicació
oel primer i Höre dt Morris. Gtneraclonalment, Arnold és coetani dt
Rossetti, i només es porta dotze anys amD noms Tanmateix, Rossetti i
Arnold, i Morris t Swinburne, constitueixen els poetes més representatius
de les dívtrsts actituds literàries del segon període victorià Malgrat que
hi hagi la diferència d'una década entre robra poética d'ambdós autors,
existeix un cert paral·lelisme entre Arnold i tl Morris escriptor, fins al
punt que t*i critic contemporani en parlar dt la literatura del segle xix
juxtaposà en una mateixa ressenya l'obra dt Morris t la d'Arnold91.
Tanmateix, no apareixen en escrits dt Morris ni en la correspondència
anterior a l'època oe conferenciant cap referència a l obra poètica d Arnold
ni tampoc 5!s stus tscrits de critica Wtrària o als de critica socialw En
el cas dt Morris, això no suposa atorgar a Arnold cap tracte especial Com
alguns estudiosos nan Jes tacat. Morris no demostra ni tfi els stus llibres
ni en la correspondència ttn.r »«na especial prtocunaao pels problemes de
la literatura o la critica literària Els comentaris sobre els escriptors
contemporanis són més aviat esporàdics93, aixi com també no son les
referències a les critiques aparegudes als diaris sobre els stus propis
llibres w Aquest dttall na estat sovint interpretat corn una prova del poc
interès que Morris sentia per la literatura posterior a 185595, extensible
també a d'altres manifestacions artístiques com la pintura impressionista
dels anys 80 %

En el cas concret d Arnold, només en una ocasió Morris declara
haver llegit recentment un escrit seu i manifesta el seu acord amb el
contingut fonamental de l'article fins a citar-lo després en una de les
se^es primeres conferències L article al que Morris fa referència és el
text d una conferencia que Arnold dicta ei febrer del 1878 a la Royal
institution amb el titoi £guality \ que posteriorment es publicà a la
FORTNIGHTLY REVIEW (Marc del 1878F. Entrt aqutstes duts mencions de
Morris no existeixen gaires dtf trenc its importants quant ai contingut En la
conferencia, Morris ts limiti a repetir tl que ja navia du en la carta
tí*agraimtnt dirigida a Wardit ptr havtr-li conseguit l'article Pero el que
en la carta constitueix una nota critica, car Morris retreu Arnold ti no
navtr indicat cap tipus dt solució *, esdevé, en la ̂ onferèncid, una forma
d excusa personal ptr naver tractat la qüestió social en termes generals i
abstractes sense proposar solucions concretesf/t Aquest comentari de
Morris, ptr si mateix, pot semblar totalment accidental i anecdòtic però
rtf Itxa perfectament la seva situació personal a r època en que dictava
aquestes primeres conferencies i txpiïca en gran part Its raons de la seva
evolució politica postenor Es tracta de l'època dt dubtes teories i politics
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en que Morris milita en organitzacions lliberals. En Its seves reflexions,
homs encara no na trobat com posar remei a la situació de degradació
social existent a l'època però s'adwtna en ei texte de la carta que Morris ja
Intueix que cal alguna cosa similar a un gran canvi i, a més, s'està
familiaritzant amb l'eventualitat fun canvi violent

"I think myself that no rose-water will cure us. disaster and
misfortune of all kinds, I think, will be the only things that will
breed a remedy in short, nothing can be done till all rich men are
made poor by common conser.t" '°°

Des tfaquesta perspeciva, no és estrany que Morris es mostri
interessat per un article dedicat al tema de la igualtat social i tampoc no
ho és que, en aquesta època, s'interessi per autors de la tradició liberal
com Mill, a qui llegirà tot seguit, i Arnold. Sens dubte el seu interès
pressuposa un cert acord si més no, sobre la validesa de la crítica al
liberalisme tradicional i en la consideració sobre la necessitat d€
reformes radicals profundes En aquest sentit és indubtable que Arnold
juga un paper important en la formació teòrica de Morris Lògicament, si en
la conversió al socialisme de Morris el nucli conceptual és la revisió del
pensament de Carlyle i RUSK in, també es cert que la decisió de militar en
un partit socialista deriva de la revisió de les propostes liberals,
essencialment del pensament de Mill i d'Arnold

L interés de Morris pel pensament d Arnold, però, no només s explica
a partir de la situació politica de Morris a finals dels anys 70 D altres
similituds apareixen a l'obra tfambdós autors Des de la perspectiva
concreta de Morris, no és un detall insignificant el fet que també la
refiex'ó teòrica d'Arnold parteixi de la poesia i el fenomen artistic Però si
a nivell de gust ambdós son els representants mes destacats de les
tendències oposades, classicisme i medievalisme respectivament, a nivell
teòric, ambdós parteixen de la implicació existent entre art i societat. En
aquest sentit, malgrat el seu classicisme literari t filosòfic, Arnold, com
els pensadors mes importants del medievalisme Pugin, Rus*m i Carlyle,
també concibeix les manifestacions artístiques com el producte natural de
les condicions socials 1 de la moralitat d'un poble. Aixi, des del 1857 quan
esdevé professor de literatura a Oxford, Arnold comença a pensar la
necessitat de reorganitzar la societat com un requisit per r art car es la
societat, a través de les seves peculiars condicions històriques, la que
determina la qualitat esplrltua1 dels homes10' Tanmateix, el que més
aproxima Arnold a Morris no és tant la seva concepció de la literatura com
el paral lelisme existent entre el procés artístic i el procés de formació

l
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humana implícit en la definició amoldiana de cultura En l'ideal de cultura,
Arnold integra tots els aspectes més humanistes de la natura humana t el
defineix com un procés d'humanització personal 1 col lectiva alhora Arnold,
com també Morns, utilitza et simi l artfsttc Der explicar aquest procés
d'humanització quan en realitat l'educació artistica no és sinó una part de
la formació integral de l'home, la que n permet conèixer i actuar bém.
Així doncs, l'ideal de perfecció humana contingut en el concepte de cultura
d'Arnold es descobreix a la base de l'ideal de vinculació orgànica que Morris
considera com el requisit fonamental per Vexisténcfa de l'art veritable
Aquella forma d art del que gaudeixen tant el productor com t usuari perquè
ambdós el comparteixen pel sol fet de pertànyer a yna mateixa societat

Tanmateix, malgrat l'existència de similituds entre el pensa- ment
d'Arnold i el de Morris, el que més clarament Influí de l'obra d'Arnold en la
formació teorica i politica de Morris és la seva anàlisi de la ideologia i la
mentalitat burgesa Les consideracions d Arnold sobre les classes mitjes,
les seves característiques com a classe social, com a força social i com a
sistema de vida posareti definitivament de manifest, per a Morris i molts
altres Victorians, la manca de capacitat regenadora ; transformadora de
les classes imtjes i les raons de la mesquinesa i la banalitat del seu
sistema de valors en organitzar la vida quotidiana

En 1 aproximació d'Arnold a les classes mitjes cal diferenciar tres
nivells importants un primer recuil la caracterització o> les classes
mitjes com a una classe social determinada, amb un sistema de valors, uns
principis morals i un sistema de vida peculiar i idiosincràtic La gran
novetat de la seva anàlisi consisteix en determinar l'origen històric
d aquesta idiosincràcia En segon lloc, Arnold analitza e) rol que
històricament van jugar les classes mit jes en l'adveniment del nou ordre
social i el seu deure històric en el perfeccionament i la implantació
definitiva d'aquest ordre AQUÍ, estudia, però sobre tot ape) la, a la
capacitat regenedora de les classes mitjes per modificar les condicions de
vida de l'època Finalment, Arnold considera les formes polítiques del
poder, i més especialment la democràcia, i la fórmula política que cal
arbitrar per aconseguir una societat acord arnr» un liberalisme de nou
progressista Un dels aspectes més influents per Morris fou la gradual
assumpció per part d'Arnold de la incapacitat i la impotència de les
classes mitjes per regenerar-se elles mateixes i dirigir un canvi social
D'aquesta manera Arnold mostra clarament l'immovlllsme polític que
caracteritza la burgesia d aquesta època i les dificultats per desenvolupar
un programa radical basat en els seus interessos de classe
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En el plantejament general de l'anàlisi de la burcesia t dels valors
morals subjacent: r industrialisme, Arnold no st separa en tls aspectes
fonamentals de les indicacions de Carly le S'integra a 1* tradició de rebuig
de l'industrialisme participant del mateix punt de partida que Coleridge i
els altres romàntics, així com els hereus Victorians de Carlyle. Ja des de
r època en que escrivia poesia, Arnold sentia I tenia corse tènda de viure en
una "terra herma", en un mon on, excepte un grup dintel lectuals entris t its,
la majoria d'homes vivia empobrits, buits de tot sentit espiritual de
noblesa I desprovistos, per les mateixes condicions socials, de gran part de
la seva energia humana103 Però a diferència dels altres autors esmentats,
el seu desgrat per la civilització industrial no el porta a acceptar planteja
ments nostàlgics ni a la idealització de les societats pre-industrials, sinó
oue ben al contrari, es refermà en 'es postures liberals constatant que la
realitat històrica del segle xix havia anat desvirtuant els ideals de la
Revolució Francesa, els quals, per si mateixos i en abstracte, continuaven
encara vigents En gran part l interès i la confiança tf Arnold en les classes
mit jes deriva de la seva admiració per la Devolució Francesa i per les
classes Que havien dirigit aquest esdeveniment històric AIXÍ mateix, la
confiança que demostra en el racionalisme t en el coneixement cienti ic
permeteren Arnold estudiar les classes mitjes des d una perspectiva
històrica metodològicament rtalista'04

Aviat, però, Arnold superarà lanàl isi de Carlyle, aconseguint
separar dos aspectes en considerar les classes industrials diferencia el
que son les classes mitjes reals del que representen socialment Així,
explica la formació i la idiosmcràcia de la burgesia en relació a la seva
imatge cultural ei "phiilistinism" o síntesi de la caricatura literària que
recull els valors burgesos mes mesquins Només desprovistes dels seus
aspectes esperpento, les classes mitjes poden aparèixer com una classe
amb força social i voluntad progresista tal i com Ai noi'l requereix per *i
seu programa de reforma social10S Per això, per provar la importància
social i el pes específic d aquesta classe, l'analisi d Arnold es proposa
demostrar i explicar la base històrica que ha unçinat el sistema de valors
anomenat "phíllistinlsm", i que tradicionalment es resumeix en el principi
de i estalvi i la determinació econòmica de l organització social També
aquí, les observacions d'Arnold aprofondeixen mes que la critica de Carlyle
car posen en evidència la relació existent entre els ideals morals de la
burgesia i els dogmes religiosos de determinades sectes protestants106

Així, principis economies com el del "laissez faire", o la vaiorització de
I activitat practica en tant que productiva, deriven directament de la
creença en la redempció individual a través del treball pròpia del
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Protestantisme tn general, i del Calvinisme en particular. Però a més,
segons mostra Arnold, ti procés historic d'implantat lo del sistema
industrial COIT« parai iti al de la difusió de les noves tendències religioses
i la consequent implantació de la dissidència confessional D'aquesta
manera, la defensa de la llibertat individual respecte de les creences
religioses oficials s assimilà històricament a la lluita per la llibertat en
els affers econòmics107

Perd no només els principis econòmics troben justificació en
l'ideari del Protestantisme, també els valors morals i el model de vida
quotidiana de la burgesia responen als dogmes del protestantisme,
principalment a la versió mes puritana A aquestes, i primordialment al
Calvinisme, Arnold atribueix els caràcters burgesos més desagradables
intentant demostrar com en d'altres possibles concepcions de la religió
aqt^sts caràcters tan criticats poden desaparèixer car no tenen una
justificació moral i confessional que les avali Una religió, doncs,
protestant però no puritana i que, renunciant a l'organització feudal de les
esglésies històriquts, respongui en la seva organització a les necessitats
concretes de la nova estructura social

O entre tots els caràcters burgesos, Arnold dedica especial atenció
à la ignorància i la manca de sentit crític que demostren els membres mes
actius de les classes mit jes a causa de la sobrevaioraoo del treball
produc'.iu com a un, c a via vàlida i comprovable de superació persona)
0 altra banda, el predomini de les relacions crematístiques que per a
Cariyle establia l'especif icitat de la societat industrial, esdevé, en
r aproximació d'Arnold, una conseqüència del principi de respectabilitat
moral El grau de respectabilitat, al seu torn, es mesura, segons el
Calvinisme, per I acumulació del producte del treball personal entès com
una garantia i una prova de ia salvació de l'ànima Relacionant els ideals
burgesos amb els dogmes de la religió, l'inaiisi d'Arnold suposa un pas
endavant respecte del de Cari vie en la comprensió de la bugesia, i, a la
vegada, demostra hdeologisme i ia impossibilitat regenaradora dels valors
puritans que defensava el mestre escocés En el fons, Arnold reconeix en la
religió puritana la mateixa estructura -necanicista quan a la salvació de
1 ànima que Carlyle havia denunciat respecte del coneixement científic i la
moral utilitarista m

Conscient de les característiques del seu auditori burgès pero
també fortament convençut de la missió històrica d'aquesta classe, la
postura d Arnold en la primera fase del seu pensament critic consisteix en
amonestar a les classes mit jes per a que assumeixin el seu desti politic en
tant (Me dipositàries de* liegst ideal de la Revolució Francesa i, reconeguin
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que els veritables Ideals no són tant t! progrés técnl: o t i treball per si
mateixos com la consecució de la llibertat, la fraternitat i la igualtat, i,
així, reprenguin la lluita per la realització <Jels valors numanitzadors
Treball i benestar econome no poden ser mal uns f ins sinó els mitjans que
serveixen per aconseguir una vida millor i una organització social més
enriquidora per a tots els seus membres Per això, en molts dels seus
primers assaigs, Arnold exhorta als seus contemporanis per a que
esdevinguin una classe intel·lectualment avançada i no renunciïn a la
necessària formació cultural109.

D'aquesta manera, Arnold aconsegueix descriure perfectament la
mesquinesa de la concepció de la vida "pnillistina" i del modus de viure de
les classes mitjes, indefectiblement lligada per una banda a les relacions
econòmiques i als avantatges tècnics sense comprendre quina és la seva
finalitat i, per l'altra a les preocupacions per una religió basada en
l'aparença esterna sense cap altre contingut espiritual1 >0 Tanmateix
Arnold no prosegue« l'anàlisi fins esbrinar la relaciu dt les classes mitjes
amb la resta de classes actuants en la societat, intueix l'exlste/.cia d'una
possible lluita de classes però vol evitar-la per tots els medis És més. la
seva uítima intenció es indicar que la idea de classe social per ella
mateixa porta implícita la parcialització humana i la imperfecció cultural
de tota la societat que, o !>é respon a raons històriques -com en el cas dels
"Barbarians" o aristòcrates-, o bé reflexa aspectes ideologies -com en ei
cas dels "pht I listines" o classes mitjes-, o be oenota la seva pon formació
cultural -com el "Populace" o proletariat urtté- La proposta tf Arnold,
plenament desenvolupada a Culture & Anarchy ( 1869) però enunciada ja en
escrits anteriors, és la de superar la divisió de classes promovent la
creació d una estructura política forta i capaç, que estigui per sobre dels
interessos de classe fins aconseguir eliminar-los Es tracta de la figura de
l'Estat com expressió d. la col·lectivitat nacional, no com a àrbitre dels
interessos oposats El reconeixement de la importància de l'Estat, una
institució intrínsecament associada per la burgesia a l'antic regim,
comportava una contradicció fonamental amb la visió liberal de la politica
però Arnold justificava la seva necessitat a partir del relativisme
històric ÉS a dir, adouia una imatge de l'Estat que reconegués el principi,
ja suggerit per Borice, que les formes polítiques no son bones o dolentes
per elles mateixes sinó com a fins per al progrés de la humanitat i només
es poden valorar des de) punt de vista de la seva capacitat de resposta a
les necessitats d una situació històrica determinada ' f *

Malgrat tot, la defensa de l'Estat per molt desprovist d'interessos
de classe que estigui suposa en el pensament d'Arnold reconèixer d'alguna
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manera la incapacitat dt les classes mit jes per regenerar -se, per
descobrir la necessitat vital de la Ml lesa, de sentir plaer i disfrutar de
les Dones coses de la vida» per t?nir un oci organitzat que no només siguí
-espectable seguint els canons pe M tans sind també enriquidor i
humanttzador, a ti í!, per comprendre que el treball, el progrés tècnic, la
organització politica i les institucions no son cap finalitat en si mateixos
sino mitjans ot* nan de servir a lume fi legítim la millora de les
condicions de vida i de la qualitat humana de tots els membres de la
societat Per tot això, l'anàlisi d'Arnold suposà per als seus contemporanis
una explicació molt més acurada de tot el sistema de valors que regulaven
la situació nistorica creada per la burgesia i, així, complementava en els
aspectes ideologies la denúncia de la determinació econòmica enunciada
per Carlyle, a la vegada, precisava en termes sociologies les raons del
malestar i el desencís romàntic Perd en c, arar la societat del segle xix
amb els ideals histories u aquella DUT gesta que porta a terme la Revolució
Francesa, Arnold posa clarament de manifes el fracàs histor»c de les
classes mttjes per a fer realitat els seus vells ideals
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2.43 Edward öurne Jones (1833-1898)

Zdward Burne Jones és el representant més important de la segona
generació dei Pre-ftafaelismt i es qui tfalgury manera estableix el pont
entre aquest movimert ! els corrents estetlctstes o decadentistes de
finals de segle La seva obra ompla el període cíe transició dels anys 60 i
70 desenvolupant l'obra I les tesis del Rossetti madur112 dins els límits
del simbolisme si be posant les bases per a un formalisme com . l que
defensaran posteriorment els estetidstes Aquesta postura no significa
COP trencament especial amb les seves idees de joventut (tones les tesis
pròpies de l'Esteticisme inglés están acceptades implícitament en l ideari
del pnmer Pre-;>af aelisme, i, a mes, fou el mateix Rossetti qui va iniciar
revolució en aquest seniit "3

A I? veg da, d'altres tendències artístiques que sorgiren er la
dècada dels 80 es sentiren repre t̂adeò i es reconegueren hereves de
restii de Burne Jones, sobre tct de la seva peculiar forma de simbolisme
Tan els modernistes anglesos seguidors de Mackmurdo com els artistes
enquadrats en el moviment de les "Arts and Crafts", i també els diversos
modernismes del continent, mannestaren el seu deute envers lobra de
Sume Jones114 En I ambient artístic de l'últim qua? i de segle, aquests
moviments estatgen el contrapunt del tíecadentisme i de les tesis de l'art
per l'art, i proposaren, amb tfaltres criteris, la mateixa polèmica sobre el
concepte dart i sobre la seva funció social que havien protagonitzat Rusk m
i tls Pre-Raïaelistes vers la meitat del segle Però si be la figura de
Rustan queda relativament molt allunyada de la problemàtica dels artistes
de les Arts & Crafts, ei pensament del mestre arribava a traves de l'obra
del propi Burne jones, i també de la del seu amic wniun. non is El
pensament i l'amistat de fiu**in va incidir mes profundament en I evolució
de Sume Jones que en l'obra de Rossetti o la d'altres Pre-Rafaehstes Des
d aquest punt de vista, Cobra de Burne-Jones, en la qual no són perceptibles
canvis substancials sino és en forma devolució progressiva, posa de
manifest algunes de les contradiccions patents en la teoria estetica de
Rus* m

PTÓ per comprendre l'obra i la importància de Burne Jones cal
referir-se necessàriament a la seva relació amb I obra i la vida de William
noms Cls dos autors foren amics des de l'època que estudiaren a Oxford, i
its mantingueren sempre una estreta relació personal i
puf «stonailts Junts van decidir dedicar-se a l'art, compartiren el primer
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pis-estüdi quan es trasladaren a viure «es de Oxford a Londres, t iurnt
Jooes va ser un dels socis fundadors de l'impresa de decoració ce Morris,
per i la qual va traballar tota la seva vida En aquest sentit, gran part «e
t ©ora de Bume Jones m composa tìels dibuixos i esquemes decoratius que
va preparai- per a aquesta empresa, sobre tot per a la secció de vitralls,
brodats i tapisseries Morris t Burnt Jones col laboraren durant tota la seva
vida, tan en treballs per a la firma com en * 01 tres projectes paral tels
Ami r?r exemple havien pensat la possibilitat de publicar alpins dels
llibres de Morris amb il·lustracions de Bumr Jenes Posteriorment, en els
anys 90, aques* crojccte es feu realitat quan Morris va fundar la seva
imprempta la Kelmscoít press Alesnores Burne Jones va aportar la
majoria tft! lustrations i dibuixos per als (libres que Moms editava

Però la relació dels dos amics varia segons les èpoques t, si tie
sembla evioent que a la joventut compartiren pressupòsits i ideals,
passaren alguna etoca separats per motius ideologies Burr* jones no va
compartir mai les idees socialistes de Moms ni va aprovar tampoc la seva
militància polìtica Des del punt de vista purament artistic, la Unta de
treball dels dos amics tambe es va separar L evolució de Morris ai front de
la firma el va portar a superar molts dels plantejaments artístics i dels
entens estilístics que Burne Jones continuava representant Tanmatf ix,
malgrat les divergències ideològiques i conceptuals, Morns no va rebutjar
mai ni i odra ni i estil artístic del seu amic i es possible afirma" que una
de les seves mes grans fidelitats es la que va professar a i oora de Borne
Jones AiMi, I any 1877, quan ferris començava a estudiar a fons els
problemes tècnics dels tapissos per poder produír-ne a l'empresa,
recomenav? Burne Jones com

" the ~-w one man at present living (as far as i know i who can give
you pictures at once good enough and suitable for tapestry"1 n

La relació entre els dos artistes es tan duradera i tan intensa en
moltes èpoques que es dlf lei! esbrinar qui va influenciar mes l'altra, si be
es tenúei)-1 sempre a considerar Morris r autor determinantll7 En els
treballs decorat us de Burne Jones es fàcil descobrir r imprompta de Morris
en els acabats i en el resultat final, perd I estil personal de Burne Jones,
que apareix clarament definit en aquesta mateixes treballs, fou decisiva
per definir restii general pel que s'identificava la firma Burne Jones va
desenrrotllar la seva carrera de piitor extemporàniament i de forma
paral lela al procés de consolidació de laf irmi» i, tfaquet ta forma tots dos
processos s'inf luerciaren recíprocament i col laboraren tan en la definició
de l'estil del pintor com en el de l'empresa on trebaiì«»*
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No obstant això, també es poden troba- diferències substancials en
les maneres dels dos artistes Les divergències ideològiques a que ahans es
feia esment, revertiren en els seus pressupòsits artístics de manera que
f tns i tot la sevd otra va acabar divergit en *•. i, en criteris formals 1 en
la concepció d« l'obra d'art que se'n desprèn, malgrat que tots dos autors
tinguessin els mateixos gustos t la mateixa formació artística En la sev?
carrera artística, Morris va evolucionar en la direcció de1 disseny
industrial fins al punt d acceptar els seus principis bàsics Així, molts dels
seus dissenys més coneguts -la majoria oe papers pintats, d'estampats, i
la mateixa cadira Morris- s adeqüen cl principi de tipificació de (objecte
artist?*; .ant de: del punt de vista dels aspectes formals com de la seva
finalitat com a objecte d ta intenció d aquestes obres no es tant la de
crear un ambiimi irreal com la tfadequar-se a les necessitats dels
ambients reals Malgrat la qualitat artística dels acabats finals,
difícilment pot trobar-se en d aquests dissenys de Morris una cátodo
estètica '•omparabie a la oye emana dels quadres i les figures de Bume
Jones, amb la seva distanciada fredor, la seva serenitat estatica, I ale de
misteri que íes enmarca, i la seva expressió d exquisida infelicitat "8

AIXÍ, encara qye els dos amics pariemn de concepcions i gustos similars,
la seva evolució professional els anirà separant pero sera l'obra de Morris
la que es transformarà més radicalment Per ano és realment sorprenent
4* Morfis, al final de Sa seva vida tornésareconéixer-seenel corrent
artístic (Me ell mateix navia superat i replantajes I antiga col laboracio en
Byrne Jones a l iniciar-se en I of in d impressor La causa d'aquest fenomen,
uria mes de les paradoxes qye r«J€]er« la f \-jura de Morris, es troba er, l'obra
i en ei pensament del propi Morris mes oue no pas en la de Burne Jones
Tanmattif, I evolució artística del pm» situa perfectament els entens i
els gustos que defineixen el punt de partida de Morris

Des de la perspectiva personal de Burne Jones, la figura de Morris
apareix amb una dimensió relativament diferent a quan se la considera per
si sola Morris sempre prefereix ocupar-se d activitats que son
complementaries de la pintura tant l"arquit?ctura com el disseny de
'patterns* són ocupacions artístiques que necessiten del dibuix però no
par t ic.», v n de la problemática especifica de la pintura, si bé, en la
concepció vuitcentista del sistema de les arts, pintura ' arquitectura
podien col laborar estt ttament La veritable correlació que s estableix
entre els dos artistes es planteja com la relació entre un pintor, Burne
Jones, i un escriptor, Morris Entre els ideals de Burne Jones, tal i com es
van perfilar a la seva joventut, lamistat artística amb Morris aportava el
complement literari adequat a la seva carrera de pintor Així, l'evolució
pictòrica de Burne Jones es corr¿spon molt directament a la del Morris
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escriptor't9, i a l'obra dels dos autors apareixen interessos similars en els
mateixos períodes de la seva vida fins a l'època de la militància politica de
Morris Però si per a Morris, els canvis de referència històrica comportaran
una comprenssió del fenomen històric mes aprofor«dit i complessa, per a
Burne Jones aquestes referències no seran sino models estilístics
interpretats t adaprats a la seva pròpia obra

Quan Burne Jones va decidir ser pintor ja coneixia el moviment
Pre-RafaeHsta a traves dels escrits de Ruskin1201 perquè algunes pintures
del moviment, que r impress ion<.ren fortament s'exposaren a Oxford quan
encara era estudiant En un viatge a Londres, 1 any 1857, va anar a trobar
Rossetti en el working Men's College on esuv? "̂ nant classes de diöuix, i
poc temps després aconssegui parlar amo ell i visita Ho al seu estudi121

Borne Jones volia convertIr-se en el seu deixeble l l'í ny 1856, es va
traslladar a Londres a pintar sota la seva guia 122 Rossetti orientava i
animava Burne Jones i ràpidament esdevingueren amic " Posteriore em
introduïren Morris en e! cercle i Rossetti va convèncer rï-ms perquè
pintés

Burne Jones havia optat pel corrent Pre-Rafaelista <Jes del primer
moment Però quan ell va »ncorporar-se al moviment, la Contraria
originaria hav.a desaparegut i, si be els diversos pintors encara mantenien
relacions personal?, les seves línies artístiques eren totalment divergents.
Amo i aparició de Burne Jones i Morris, Rossetti aconseguí de formar ur>
nou cercle des del qual continuar I experiencia aun grup a artistes
innovadors i redefmir el moviment amb un estil mes actualitzat tf acord
amb la seva pròpia evolució A partir de 1 encàrrec de pintar uns murals al
nou edifici de la Biblioteca de la Union Society a Oxford, Rossetti va reunir
un grup de set artistes joves que participaven en el treball a les seves
ordres Una vegada mes es va reviure la io>a de confrana, encara que no
s esmentés explícitament la paraula, també en aquesta ocasió es tractava
de set artistes amb tres membres principals que ara eren Rossetti, Burne
jooes i Morris, però aquesta segona germandat, a diferencia de ta primera,
tenia en Rossetti un director i un cap visible Aquest nou grup es considera
la segona generació del Pre-Rafaelisme, generació que progressivament, a
mida que Rossetti emmalalteix, es va centrant en l'obra de Burne .«w»^123

En aquesta primera època, Burne Jones admirava profundament
Rossetti1241 segueix fidelment el seu estil pictòric La seva obra, com la
de Rossetti, es composa principalment de aquarelles i de petits dibuixos a
I lap i ç molt elaborats i detallats Ai "»sís dibuixos es convertiren en el
tipus de treball n,¿s representatiu « ' segon grup de Pre-Rafaehstes i
sembla que són creació del propi Burne Jones Rossetti els considerava a
"marvels of finish and imaginative details"125. Els temes tractats en
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aquests dibuixos són únicament escenes de la vida medieval, sobretot del
cicle artúric L interès pel mon medieval no és nou entre els
Pre-Rafaelistes perquè ja Rossetti, Milhis i Hunt havien treballat temes
medievals prenent inicialment els poemes de Keats com a únics font
o"inspiració Després de la publicació del primer volum dels /$.'/$ tfthe
A'*y de Tennyson l'any 1842, els autors Pre-Rafaelistes esmentats
descobriren la llegenda artúrica i s inspiraren sovint en ¿questa versió per
als seus quadres, sobre tot després de l'encàrrec fet al", membres <%
l'antiga Contraria per illustrar un nova edició dels poemes de Tennyson 126

L element nou que ca/acteritz* cl tractament del cicle artúric per part oe)
cercle de Rossetti i Burne Jones fr: el canvi de font bibliogràfica la
ffArtftur de llaiory Burne Joncs havic descobert la versij de flaiory a
Oxford i aqueste abra es convertí en el seu llibre de capçalera La Horte
ú Arthur sigmf ¡ca per a fcurne Jones el mon perdut dei "romance" i de la
historia i li aporta el marc mes adequat per l univers dels somnis, el
concepte artístic i estètic que esdevindrà central en el seu treball127

Respecte de Rossetti i els altres Pre-Rafaelístes, Burne Jones, com
banda Morris, afegia al seu gust per l obra de Malory, un interès científic
per la literatura i les il lummacions dels manuscrits medievals Els fon«
Oeis dibuixos, el tractament dels detalls i, fms i tot, ia forma de
representació provenia d aquests models coneguts i estudiats de prunera
ma

AIXÍ, la integració de Burm Jones al movi-nent Pre-Rafae l ist a va
suposar una doble aportació per una bands, tot un nou univers temàtic a
partir de Malory, susceptible de noves interpretacions doncs no havia estat
adaptat al sistema moral i a les formes de pensament de la societat
victoriana, per l'altra, tot un repertori de formes, detalls i elements oel
quadre provinents directament dels manuscrits» de les 11 lummacions
medievals i dels primers gravats alemanys De la mateixa forma que
s apel lava a veritables fonts medievals a l'nora de plantejar el continyut
de les pintures, s utilitzaven documents histories per a decidir els
procediments pictòrics ' el tractament formal Respecte dels predecessors
pre-rafaelistts es tractava, doncs, (Tun canvi d'orientació en la manera de
considerar el medievalisme Per al moviment originari, el medievalisme de
les seves pintures consistia mes aviat en la recreació d un ambient
històric, d'una escenografia in l'obra de Burne Jones, en canvi el món
medieval és objecte tfuna recerca filològica Per tot això, contràriament al
que ̂ ucceia amb la Confraria originaria, és plausible afirmar que ne fou
sinó la segona generació de Pre-Rafae li síes la que pot considerar-se com
r »pressió pictòrica C?l medievalisme i del Gothic Revival Una actitud
filológica comparable pot descobrir-se en la tendència del Gothic Reviva!
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que ebUdfa la readaptació dels tipus arquitectònics tradicionals t
autòctons dels períodes lsabel 11 dels estuards128. El paral leiisme entre
aquesta tendència arquitectònica t la pintura de Burne Jones s'accertua
pel fet que totes *.es es dirigeixen en als a .y s 60 al mateix estti històric
corr, a rr.odp! de referència, es a dir, el període I sabé li Com estil històric
es coneix també amb el nom d"estil Tudor" o de 'renaixement angles" però
es facta de! darrer estil medieval de l'arquitectura anglesa Una de les
obres mes conegudes d'aquesta tendència Cel Gothic Revival és,
precisament, la Red House que Morris es feu construir A l'obra de Burne
Jones, els quadres "isabeUns" mes importants son Sidonia von Borg l Clara
von Borg que va pintar l any I860 per influencia de Swinburne

En la manera Zabordar ci tema artúric es posa de manifest !a
influència i el cu i at gè de riassetti. En pocs dels dibuixos d'aquesta epoca,
Burne Jones i Rossetti eliminen els personatges femenins per a
representar els fets i les aventures dels cavallers sets Prefereixen els
moments en que el cavaller es relaciona amb la dama i, malgrat que
l'argument pot sembU" molt romintic, es tracta sempre d'escenes mw.c
domestiques Sens dubte la princioal raó artistica d aquest fenomen es
troba en la preocupació de Rosse ti pel tana de l amor i pf la construcció
d*un ideal femení que respongui a les s?ves pròpies necessitats kartista i
d'fwne Terr, també palesa la implicació de l'artista amb els problemes
et «es suLjdcents ¿ la vida quotidiana victoriana A la vegada, aquestes
escenes domestiques es carreguen d emoció ue l fet de represent m- les en
aquells moments íntims, plens de sentiment, en que e! personatge principal
pren consciència de la impossibilitat de Is seus öesijos Des del punt de
vista artístic, el repertori de temes preferits per aquests artistes acabarà
conformant iota una iconograf la dels personatges de I amor Homs
prefenra setrpre la llegenda of Tnstsny i iseultl29, Rossetti, el de ''»-.'»or
pur e impossible de Lancelot i Ginebra, i Byrne Jones, la histeria de
vivianna-Nimué i Merlin La history de Merlin pianteja el prc*b>*rna de les
dones dolentes i snuctores que, a travet Cels contactes amb Swinburne en
els anys 60, es reformularà e» el tema del poder destructiu de I amor l?0

Els quadres isabelins del I860, ¿is que anteriorment es feia referència,
reprenen la mateixa Idea i representen heroïnes de crims famosos en e!
rer^uement \ ia vegada palesen la nova orientació del moviment envers
els temes maleïts

Ufi altre aspecte important de Burne Jorns en aquesta etapa és la
seva completa desconnexió dels problemes socials de ia seva època Aquí la
influencia de Rossetti es tarnte determinant en particular perquè ia
concepció de I art implícita en el rossettisme va donar a Bum? Jones la
base conceptual per justificar i valorar positivament el seu desinterés



357

Jones tra ni! de Birmingham, ma da Its ciutats més desenvolupades
industrialment de l'Anglaterra victoriana en la qual es vivien agudament
les condicions socials derivades de la industrial it/acio Quan va arribar a
Oxford per estudiar, a fiume Jones It desaoradava rotundament la seva
ciutat natal, desaprovava la « tuxió social existent, f sentia la necessitat
d oposar-s hi Amb 'torris i ia resta d'amics d Oxford buscaven
repetidament la manera d enfrontar-se a l'època, de resguardar-se della o
de dei ensar-s'en Projectes com els de fundar junts un monestir medieval,
0 els d'organitzar una confina que posí b en pràctica les idees que Ruskin
exposava tn tls seus prirnevs llibres, demostren aquest sentiment de
rebuig Psro desprès del descobriment del 'Palau de l'art* on era mes fàcil
1 immediat experimentar grans sentiments i viure un ambiem. de "romance",
Burne Jones centrà tot el seu interés e.; la recerca de l'Art i deoicà tota la
seva rebel lio interna a la construcció d aquest "Palau"

" The world is not converted and never will be it nas nad stupid
things m it lately l shall no write again for it no more will Tops y
(William Horns] -we cannot do more than one thing at time, and OUT

are to valuable to ipend so* ni

En altres paraules, amb aquesta opció, Burne Jones es decidía pel
problema professional específic de 1 artista i de la pintura i, acceptant els
limits i les conditions de ¡a societat burgesa, prefería lespecialitzaao
Anys mes tara, quan el grup d'amics va tenir noticia deis fets de la Comuna
de Paris, Bume Jones ratificava el seu tota? desinterès per la política i
per les qüestionis socials

" '.ast evening was sho.*t and sjff led by politics to which I now bird
ard everlasting adieu ( ) I am born a rebel, trials my position arid
utility In the world l am not and never was, fitted to belong to any
institution"132

En aquest sentit es compren l¿ línia de treball de Burne Jones i
com, fent «volucionar el seu propi etti i. desenvoluparà ' acabara te donar
forma a r un i vers del somnis com a fínica realitat on pot existir l'art i on
lar! adquireix sentit per ell mateix

Vers el 1862-63. Burne Jones començava a definir el seu tstil propi
gràcies a l'ajuoa de dos personatges importants en la seva vida. Watts
Dutton i el mateix Ruskin. Aconsegueix aixi alliberar-se de la influència de
Rossetti Watts navi a estat un oels pintors pròxims al cercle de Rossetti
durant tota l'aventura Pre-Rafaelist* i navi a pintat diversos quadres amo
I esperit característic del moviment Vers I any 1862 va comerçar a
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dissentir profundament de "les excentricitats" estilístiques dels treballs
més decoratius de Rossetti i va preferir tornar a l'estil més tradicional i
de 11 pos itaiianuzant dels seus primers treballs133 Watts err el que
normalment s'entén per una bona persona, va voler sempre ajudar Rossetti
a l'epoca en que el pintor estava mes malalt, i posteriorment reculli, i
quasioé va sequestrar, Swinburne per fer-lo tomar a un esül poètic
moralment pur i redimir-lo del seu passat esieticista i escandalós134 En
el cas de Burne Jones, la influencia de Watts vó consistir en induir-1 o a
millorar tècnicament el seu dibuix i per aconseguir-ho, el va orientar
vers Testetica clàssica i els mestres italians del Renaixement La
incidència de Rusk m es mes complexa, pero en aquesta época, la seva
influència concreta s'afegi·ix a la de Watts mostrant-li els mestres
venecians del segle XVI i tota la problemàtica del color, en un viatge que
van fer junts pel nord d italià Sortint de) radi d'influència de Rossetti t de
les premises artístiques tíel seu cercle, Burne Jones Dusca el seu propi
model öe beliesa, supera al mateix Rossetti, i, així, esdevé el representant
principal i el líder de l'evolució del segon Pre- Rafaelisme 135 Pt. a la
recerca d aquest seu ideal estètic, Jones torna a's escrits Rusk in, el seu
mode' de joventut, i, d aquesta forma, a principis dels anys 60, comença
I etapa clàssica de Burne J' f36

Atès el medievalisme professat per Rusk in en els seus primers
II »ores pot semblar sorprenent el fet que Burne Jones pugui trooar una
orientació vers el classicisme en I oora 1 1 amistat del crític, però tamw
en aquest aspecte cal tenir en compte l'evolució personal de Ruskir» En
capítols anteriors s'ha fei esment de la "deconversió" artistica de Ruskm
13?, i com aquesta el portà a replantejar-se la relació *e l'artista amD els
atures morals i de i ocra dart amb 1 ensenyament ette136 De la mateixa
forma, la seva admiració creixent pels pintors venecians, com Tintoretto,
Tiziano o Veronese el porten a reconsiderar la importància plàstica i
estètica del color per ell mateix, i posteriorment també de la l mia i les
formes abstractes, arribant a comparar-les al material expressiu de la
musica139 Ja en els escrits de finals del anys 50, Ruskm mahtza la seva
valoració d'alguns aspectes del Renaixement pictòric i sovint utilitza com
exemples de la seva reflexió a pintors d aquest Periode i àdnuc d èpoques
posteriors I4C

En gran part, l'interès estètic de Auskin pel classicisme i per la
cultura grega és conseqüència de la nova orientació 2ei seu pensament En
tota la seva anàlisi econòmica apareixen sovint referències a pensadors
çrecç i Hahns, i en molts aspectes, el seu pensament polític recull idees
dei Plató de la República141 De forma similar, en llibres com fuñera
Mveris( 1862-63), Ruskin utilitza pormenoritzadfs descripcions dels
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mite? grecs per illustrar la seva reflexió, el que permet deduir qye els
estavj estudiant detingudament De la mateixa forma, utilitza sovint
personatges de la mitologia clàssica en els títols dels seus llibres'42 NO
és doncs estrany que, seguint el seu propi discurs sobre la societat, Russin
aprovi, < àdhuc recolzi, la representació pictòrica dels mites grecs
utilitzant-los com il lustracions de les grans veritats que regulen la vida
dels només i les seves organitzacions De la mateixa forma, i en aquest
aspecte Bume jones esdevindrà un mestre indiscutible, el tractament del
quadre na de recuperar una certa elegància equilibrada que inví'i més a la
contemplació serena que a) commoviment emocional i sentimenti, que
havia estat tan característic de la pintura de Hunt143

Ultra les recerques de Rusk m, els anys óO í 70 van veure una
revitalitzacio generalitzada dels ideals classicistes en l'estètica i en la
Pintura Alguns pintors i esculptors començaren a estudiar les col lecc»ons
d art grec del Bntisn Museum com també feu Bume Jones per apr ¿ndre a
dibuixar l44 Morris també es va interessar per la mitologia clàssica < el
!»eu segon llibre narra la historia de Jason í els Argunautes145 Rossetti,
per la seva part, incorpora el personatge d Nel lena de Troia entre els seus
ideals femenins Ptro l'autor mes important T. aquest nou "revivir fou cl
enne Walter Pater o>;i. des del punt de 'ista academe, era un nel lenista
IJ& Com a conseqüència de la recuperació de l'estil clàssic grec, es
desenvolupà un interés creixent per altres períodes clàssics de la hbtoria.
score tot per i Alt Renaixement Florentí Florència navia pràcticament
desaparegut de les referències nistonques dels pintors a partir dels
escrits de Ruskin i de la moda Pre-Rafaelísta147

Fn ei cas oel Burne Jones, I estudi de ! art nel lènto i del model de
bellesa clàssica modincà substancialment el seu estil Havi? descobert el
Renaixement a traves de I escola de Giorgione i del Cinquecento florentí, i,
eri els primers anys 60, la seva oto reprèn la frontali tat i la tranquil itat
dels colors de Pie^o de la Francesca Les figures s estilitzen i, acostant-se
als models de la b*Ilesa classica, esdevenen elegants per sobre de
qijalsevol altre atribut estètic A l'ensems, pere, es buiden de tota
e*prtsr16 i perder, la positi i itat de manifestar o suggerir sentiments, i tari
les imatges com la seva representació es desprovee ixen de sensualitat Del
quadre que Ruskm li va encarregar I any 1863 sobre el mite de Circe, ei
cr«tic F G Stephens que havia estat membre fundador de la Confraria
Pre-Rafaelísta, digué

"The weakest part was the head of Circe herself, expressionless if
beautiful, her features mean nothing"
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I un altre critic ronftrmava

"Such pictures had not the breath of Ufe, the health of nature or the
simplicity of truth" '*
Així, per mitjà del retralment i l'estilització, les figures de Burnt

Jones anaven configurant un model de De i lesa ideal l refinat únicament a
partir de I elegància t les Dones maneres En la ja esmentada Circe, el
classicisme influeix també els aspectes formals i conpositius de manera
que la concepció general del Quadre està plantejada més aviat com un
problema d equilibri dé línies i d'harmonies cromat iQues que no pas en
termes d ambientació o d estats d ànim En d altres treballs, Bui ne Jones
desenvoluparà aquest tipus de plantejament fins a proposar combinacions
cromàtiques o proti em e s composi t tus com a únic objectiu del quadre
í Green Summer S864) En aquest sentii, i àdnuc de forma més
avantguardista, anticipa els criteris pictòric« dels pintors mes
representatius del moviment esteticità perquè cal tenir present que la
prirrera otra veritablement "subjectless", o sia, sense contingut narratiu.
The Marble Seat d Albert Moore, foy exposada 1 any 1865, i Whist ler no va
adoptar cap títol musical per una pintura fins al 1367, quan exposa
Symphony in White n» 3 149

Molts dels quadres de tema clàssic de Borne Jonts foren
encarregats per RusKm 15°, però tf altres es deuen a la col laboració amb
horns El projecte de publicar il luurat per ell The Earthly Partáis*
1 impulsaren a treballar els mites clàssics que fioms narrava en aquest
llibre Molts dels seus esbossos i dibuixos es deuen a aquest projecte, i
alguns delís servirán per quaores que posteriorment va pintar151

L tevoluc^ classicista de ßurne Jones s acompleix quan, en un stgon viatge
a iiaha a principis dels anys 70, va descobrir i estudiar Mantegna,
Botticelli i M«'he1anqelo, els tres artistes que mes influenciaran eJ seu
est 11 madur

Tanmateix, Burnt Jones no va renunciar mai als seus orígens
medievalistes i eri la seva obra sovint conviuen les dues tradicions
estètiques EH la groducció de la firma Morris & Co reapereixen cíclicament
els temes cavallerescs » artúrics Entre els primers treballs destaca la
sèrie de 13 vitralls domèstics sobre la història de Trsstany i iseult,
elaborats el 1962 per Moms,Marshall, Faulkner & Co, a la qual Burne Jones
aportà cinc cartrons en el més pur estil "rosseUíà"152 Perd a partir
del 1865, la font literària més important serà robra de Chaucer Burr*
Jones i Morris coneixien els escrits da**«est autor desde una data anterior
al descobnment de Malory, peí ò en aquesta època, els escrits de Chaucer
oferien la possibilitat de juntar la tradició I el gust medieval amb l'Interès
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creixent pel mön clàssic. Chaucer estava d'alguna manera Influenciat pels
autors llatins i The Canterbury Tales inclou narracions provinents de la
mitologia classica153 Molts treballs de la firma reprenen temes
rhaucenans, t la llegenda de Its "Good women" apareixerà aplicada en tots
els medis decoratius produïts. Al final de la seva vida, la sintesi
estilística de Burne Jones tractarà de la mateixa manera tot tipus de
ttmes En els anys 90, en la sèrie de tapissos de Stanhope Hal! (Morns &
C 3, 1890), quan Burne Jones aborda una vegada més una historia de Malory
(la llegenda del Sant Grial) ofereix el millor del seu estil madur una
síntesi de la tècnica t les concepcions formals pròpies del renaixement
mes clàssic amb un marc i un tractament delicat propi de I estil gòtic
internacional154 El resultat son unes figures delicades i elegants a la
manera de Botticelli, vestides més o menys d'època (segle XII) però fredes
i distants En aquestes obres, 1 expressió continguda dels set primers
treballs ecieve únicament melangia

Des del punt de vista foimal i tècnic, restii madur de Bume jones
recull diverses tradicions pictòriques 5i en la configuració de les figure:
pot reunir característiques de Botticelli, de Mantegna, i de M iene I ance lo
es a dir una concepció volumètrica amb uria de limai, en el tractament del
color pot recur* ir la tradició veneciana de leseóla de Giogione o el sistema
bizantí dels moi aics te la mateixa forma, en la composició dels fons
reuneix ei detali sme de Botticelli i deis gravats de Durerò amb el treball
limai propi del si nbolisme i de I Art Nouveau Però el mes característic de
restii de Birne Jones es rale de misteri, d'irrealitat distanciada que
presideix tots els yuadres La Hetjor i la vellesa no existeixen sinó que tot
es fora del temps i ce la historia, i uns personatges sense edat,
ensimismáis i pensai »us acompleixen el seu destí de representar la bellesa
arquetipicad« Is mite-:

En l'obra de Bume Jones l'art esdevé definitivament la realització
dels somnis, però, aplicant coherentment el seu principi, la seva pintura es
tenyeix del mateix color red i distant dels somnis reals que son
inassolibles per definició Així la seva concepció de I art refusarà sempre
el contacte amb la real' tt, sigui com a font cTmspiració. sigui com a
procediment de representació Els seus temes provenen sempre de la
realitat literària i dels mites antics, sense cap preferència per una època
determinada o per una tradició cultural De la mateixa forma les tecmqute
i els procediments formals del ft t pictòric deriven de la pintura i de la
seva pròpia tradició En la seva manera de representar les roques o els
paisatges es refereix a Manterrà o cita literalment Giorgione, pero no al
paisatge angles que coneix Lògicéfnerit, es planteja el color com un
problema de combinació cromàtica correcta des dt l punt de vista estètic,
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però m»! es proposa l'estudi dt la llum exterior f dels seus canvis. La natu-
ralesa :om a veritable font d'inspiraci ó i d'aprenentage de la ointura, és a
dir cl f rincipi rusfcimà l pre-rafaelista del "truth to nature" oesaparei*
definit ivament (tel seu horitzó conceptual En les seves propi es paí ¿ules

" Yo entiendo por un cuadro un sueño hermoso, romántico de algo que
nunca na sido ni será, inmerso en una luz mas Della d»! lo que jamás
ñutiese podido brillar, y en un país que nadie pueds describir ni
imaginar, sino únicamente desear con nostalgia"185

Lògicament, amt) una concepció de r art d aquestes característiques,
la presencia de la realitat en l'obra d'art és impensable La possibilitat del
real is le, com a tècnica de representació formal o com a objectiu de
rerie/«;ó del quadre, queda definitivament abandonada156 Però es dificulta
tambt el procediment simbòlic o al legonc pel qua navien optat els
Pre-fcif aelistes En l'obra dt Burne Jorns, els símbols queöw tancats en si
mateixos, dt forma que el simbolisme esdevé, només, una processa de
stgmf icado tió és cens estrany, doncs, que i obra de Burne Jones
s acompleixi a si mateixa coin a part integrant de projectes per la
decoració de sales i de vivendes, tant si es tracta de vitralls, de tipisso? o
de grans pintures a roll
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2.44 L'ecclestlclsme arquitectònic I tl "Domestic Revival'
Nortnin Shiw.

Tal i com s havia plantejat en els anys 40, la batalla dels estils va
arribar a finals dels anys 60 a una via morta Cn el primer període victorià,
linteres per la historia i r arqueologia havia anat catalogant * is diversos
estils rv.slor tes fins oferir a l'hlstoricísme un repertori complet de modeli,
formals En la dècada dels 40, les aportacions teòriques i projectuals de
figures com Pugin na«ten fet radicalitzar les posicions confrontant dos
úric«; estils els neogotics i els classicistes La polèmica ja no es
plantejava tant com un problema de {referències relatives ais repertoris
estilístics sirni entre dues tradicions històriques -l'Edat Mitja versus el
Renaixement-, entre dues actituds religioses -el Cristianisme versus el
pagamsme-, i entre duec concepcions estètiques -el romanticisme versus
el classicisme, o sia, el "romanci i el misteri versus la bellesa ,
l equilibri racional A mes, des del punt de vista estrictament ideològic,
ambdues posicions ref lexaven també les dues postures possibles davant la
societat i.idustriai mentres el classicisme acceptava i cercava la
realització estètica de la societat industrial, ei moviment neogótit s'havia
constituït en el marc idto'ògic des del qual criticar-la i rebut jar-la
mitjançant la defensa del passat i dels avantat^s de les societats no
civilitzades157 D aquesta forma, el classinone assumia una relativa
imatge mecamosla, mentre que e!s medievalistes, utilitzant la metàfora
orgànica, es convertien er» els defensors dels valors dt la vida

Establerta la discussió en relació a dues úniques tradicions, cada
una delies no disposava dun sol període historic com a model dt
referència, sino de les diferentes fases que al llarg de ia historia
configuraven l evolució particular de cada i*ia Així, per als neoclàssics
utilitzar el model grec tai i com stravia fet a principis de segle, preferir
l art roma, la >ersio palladiana del Renaixement o la de Miquel Àngel, no
suposava necessàriament un canvi d estil similar a com es considerava en
el període plenament nistonc ist a, es tractava d un mer desplaçament
històric en la pròpia tradició De la mateixa forma, per als medievalistes
les diferencies entre el romànic, el gòtic nòrdic, el gòtic "flamiger" o
"perpendicular" del segle XIV, f t, c jtic venecià que Rusk in havia defensat,
no apareixien com alternatives estilístiques fonamentals eren les
diverses opcions impl'cites en la tradició TanmateïM, entre el 1840 i el
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1860, ¿is estils més freqüentment utilitzats en les dècades anteriors, com
el gótte perpendicular anglès o el neogrec més purista oxpu imenten una
certa tendència a desaparèixer en favor d est i Is amb , i imatge exterior
menys marcada arqueologicament i mes interessants estructuralment En
e' cas del neogòtic. Pugin, amb la seva evolució és qui millor exemplifica
aquesta tendència, Que desembocarà en la revalorítzacid de l art del segle
xut defensada pels seus seguidors158

El procés de radicalització dels diversos histoncismes de principis
de segle en dues úniques corrents és, en gran part, una conseqüència de la
reflexió teòrica de's valors de (arquitectura Ambdós corrents havien
iniciat un procés de racionalització dels nous sistemes constructius i de
rorgan'tzacio general dt l'of ici derivada de la Revolució industrial A la
vegada, cada una des del sey punt de vista, havien defensat un criteri
marcadament racionalista en el desenvolupament del projecte l59 tractant
d establir un Hiçav, entre els repertoris ornamentals per una banda, els
procediments constructius per l altra, i la concepció estructural de
l'edifici per l'altra Per aquesta raó, difícilment una tendència podia
imposar-se a i altra per a convertir-se en I estil caract^istic de I època *
mes ambdues correms n«* ten demostrat la seva capaç mt per adapt ir-st
a les wves necessitats arquitectòniques resolent noves tipologies
d edificis tant s» es tractava d" edificis monumentals - el BntisriMuséum
U823-1843/0 e) Parlament Britànic i iniciat el 1835*- com d arqui lectura
domestica en 11 camp i a »i ciutat O altra banda, totes dues tradicions
havien rebutjat amb el mateix en 'asi una possible vinculació amb el tipus
d'arquitectura utilitària, de magatzems, fabriques i equipaments portuaris,
i no navier» tampoc participat en la construcció de vi vendes populars amè
cotronçaven a proliferar a I època160

El fet de no reconèixer la capacitat estilística implícita en
: arquitectura utilitària, basada en principis òbviament f«/»clonals no es uri
error imputable únicament a ¡arquitectura victoriana Durant la batalla
dt is estils, a mitjans oei segle passai, l arquitectura i el seu való«"
artístic continuava sent un problema d'estil i per tant «rornament Tal i
com Rust in h?via defensat, l'art de ) arquitectura es diferenciava de la
mera construcció per es invenir obra dart, exigia de la col laboració de les
altres arts, i de I ornamentació final del resultat L arquitectura utilitària
quedava, doncs, relegada a l'àmbit constructiu Tanmateix, el tractament
estilístic es planteja en aquesta segona fase a partir de criteris
essencialment difrents, i d'entre aquests és el matei* concepte
domameniacio el que mes na variat oe cotingut L ornament ja no era
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considerat exclusslvament com un element exterior, superoosable a
r arquitectura, ans al contrari, implicava una coherència depenent del
projecte global D aquesta forma. I arquitectura ani centrant-se
progressivament en I estudi dels procediments constructius propis de cada
tradició per aplicar-los a cada una de les necessitats concretes amb que
s enfrontava AIXÍ, el nou històricisme havia perdut la seva capacitat de
disfressa artística per establir una dtscusiO sobre els seus principis
fonamentals i els carrers de la ciutat perdien definitivament l'ambient
carnavalesc propi de l'època anterior. En definir el concepte d'estil com un
problema global, ambdues tradicions havien intentat provar la seva
capacitat per assolir els requisits establerts per RUSK in'61 malgrat que ne
compartissin la seva sobrevaloració de I escultura ornamental Tan luna
corn I altra eren un estil que permetia, en primer lloc, adequar-se a les
distintes tipologies dedificis sense modificar els seus caràcters
definidors, en segon lloc, que assolia resultats creatius i innovadors per
comomacio de formi nova d'elements tradicionals i coneguts, i que,
finalment, assumia lealiici globalment i conerent, i que honestament
respectava els condicionals tècnics constructius i omamentals Si en el
seu conjunt fou el renaixement gòtic el corrent que es demostra mes
fecund en la resolució dels prob'»?mes Victorians, le? cmsef del seu èxit
sor» moltes i diverses162, però en gran part deriven dels estudis
constructius fets pels arquitectes, fle la varietat de tipologies i models
que oferia I evolució del gòtic, de la seva pervive^ia entre les formes oe
l arquitectura popular, i de la capacitat ü'aquest estil per adequar-se mes
fàcilment als nuïs materials i a les tècniques obstructives industrials

En ei fons, medievalisme i classicisme es proposen com dues
opcions estilístiques que pugnaven per la resolució de les necessitats
especifiques de ¡es classes mnjes, tant pel que f a a la ciutat con a la
vivanda Malgrat la qualitat de moltes de les obres construïdes en el
període i de la profunditat dels arqumer 's utilitzats en la polemica a
finals dels anys 60 cap de les duts tradicions navia aconseguit d imposar-
se a l'altra En prapugnar la interrelació existent entre les diverses
instàncies del projecte, les dues formes de racionalisme perseguien
excluir laura com a tal i demostrar la »èva ineficàcia per a respondre a
les necessitats de I epoca El qotic no va perdre mai el carácter nostalgic
del revival mentrts que els clàssics no sortien de les imposicions formáis
i normatives de 1 estil La darrera batalla lliurada, que enfronta Lord
Paimerston amb Gilbert G Scott, tingué la virtut de deixar en taules la
discus'O demostrant definitivament que I opció per uri estil o I altra no
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depenia en últim terne sinó de les preferències estètiques i ideològiques
de (arquitecte o del client, i no es pod,a provar la superioritat d una o de
i altra recorrent únicament a les obres

Aquesta darrera batalla en la pugna entre els estils procedi d* la
següent manera psr atorgar el projecte d'unes noves oficines del Govern a
Whitehall163, radmin.stracio havia convocat ui concurs deixant entendre a
les bases una certa preferència per la tradició italiana va quanyar el
concurs un projecte clarament inscrit en la tradició neogotica, estil que
desagradava profundament a Lord Palmerston, aleshores primer ministre
En decidir la construcció, Palmerston va decidi annul lar el resultat del
concurs i encarregar a un arquitecte classicista la realització dun
projecte en estil renaixement italià Aleshores Sir George Scott, un dels
participants *n el concurs pero també un dels arquitectes de més
anomérjada del Gothic Revival, decidí actuar en contre del Govern per
aconseguir i enGirrec Palmerston no s oposa al nomenament de Sa*í pero
va advertir-lo Of i se- disgust per l estil gòtic, manifestant-11 clarament
que esperava uri edifici palladia car no dubtava rtue, ja que Scott era tan
bon arquitecte podia afrontar el project« i desenvolupar-lo tan be en un
estil com en I altra154 O aquesta f orna, e! propi Palmerston demostrava
que mentre 1 arquitectura es piantejes únicament com una discusio entre
estils, la seva valoració artística no p&jia tenir en compte aspectes
funcionals o estructurals car depenia exc lussi vament de 1 efecte e*tenor,
o sia oe la sumis 10 de la façana a un estil Tal i com posteriorment afirma-
va Norman Sraw, l historicisme per ell mateiï obligava a la coherència
histèrica i a l estudi de fenòmens desapareguts, així, difícilment podria
individuar els problemes contemporanis i ser una manifestació cultural
"viva lft5

Tan el classicisme com el medievalisme donaren els seu* f nm?
mes importants en 11 període comprès entre el 18551 el 1865 Desprès de
la mort de Pugin l arty 1852» els neogòtics aconseguiren dominar la
constricció i la restauració tfedif icis religiosos, però fou també en
aquesta època quan pogueren realitzar els experiments me« fecunds en el
camp de l'arquitectura civil i domèstica Aquests es deuen fonamentalment
a arquitectes com William Butter field ( 1814-1900) i George E Street
c 1824-188 n. «cari que el mts tonegut i inf luent a r epoca fos Gì ibert
Scott Aquest darrt.- pot considerarse el principal representant de la
tendencia a recuperar el còti c anglès del segle xiii convertit en el tipus
ideai de i art medieval Si be fou un dels arquitectes que mes es va
planteja el problema arquitectònic de la restauració, tambe es un deis
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homes Que va reconvertir més edificis antics en monuments del seçle Xi 11,
Li major part de la seva otra es caracteritza per la recuperació (Tun ónte
estil en base a la correcció històrica i, per aquesta raó. s inscriu més en el
corrent característic de l'històricisme anterior Així, si bé Scott figura
entre els seguidors de Pugin, ta seva labor continuà les aportacions del
primer Pugin, el sistematizador dei sistema ornamental del gòtic

Butteri leid i Street, en canvi, reculiïren els principis racionalistes
de Pugin cercant en els seus projectes coherència entre el resultat final i
els sistemes constructius Més ojue fixar-se en les característiques
estilístiques dels grans monuments medievals, dirigiren la seva atenc-o
vers les tradicions gòtiques populars que encara perviví») a Anglaterra en
l arquitectura rural En aquesta recerca, emergiren altres components
importants en el fet arquitectònic, com la utilització dels recursos
naturals del país i les formes d*integració de l edifici en ei paisatge
D aquesta manera, recollien ei missatge ruskinia de I arquitectura popular i
vernacular convertint-lo en un criteri project jal En les seves església,
escoles i rectories de poble, Street i Butttrf ield es dedicaren a investigar
els materials més comunment utilitzats a Anglaterra per l arquitectura
popular tenint en compte els seus valors cromàtics i les possibilitats
d'aplicació Apareix aquí una de íes característiques que mes identif ique<«
restii victoria mig l'us de colors brillants a partir dels propis materials
reforçat pel contrast de textures A partir de l anàlisi volumètrica dt les
granjes rurais, dels cottages histories, resultat de les ampliacions i
reformes degudes a l evolució histwica, comprengueren la possibilitat dt
generar tot l'edifici a partir de la necessitats de l'interior, «) sia de
i crganització de la planta, definides en relació als probiefr-ts urcrets dt
la societat D aquesta forma, el moviment neogot ic afegia al principi
racionalista del projecte, un mètode funcionaiista en la projectacio de
v i vendes lt6

En les obres domestiques i rurals de Street i Butteri leid apareixen
també un cert tractament ornamental de les façanes ' els detalls construc-
tius, però aquests ja no venen determinats pels models histories sino per
les necessitats decoratives concretes de cadi edifici i procedeixen
<fèpoques històriques diverses Reprenen així la trad'cio constructiva
popular vinculada al gòtic en els sisteme« ̂ struct rals pero que pot
adoptar i utilitzar motius tfcltres epoqu .s històriques En aquest sentit, es
tracta d'un revival basat mes en lespent del gòtic die no pas en el seu
sistema de formes A ptrtr seis anys 60» el movirrent neogrtf.c en general
es reconeixerà mes en els principis derivats de Street i Butteri le i a i
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l'arquitectura <f aquesta època es caracteritzarà per una certa reacció
contra l'actitud arouwlofltsta de l'etapa anterior A partir d'aleshores,
I arquitectura busca la simplicitat estructural definida com a forma de
moralitat i d'honestedat constructiva, es renuncia al naturalisme
ornamental, a ia seva base literària, en favor d'una simplificació general i
duna relativa abstracció en el tractament dels motius Com a moviment
històric ist?, el Gotntc Revival no sobreviurà més enllà del 1670 L etapa de
la seva màxima acceptació i eufòria correspon a l'època en que Scott fou
convidat a donar cursos d'arquitectura gòtica a l'Acadèmia El darrer
edifici de (eufòria neo- gotici sta son les Law Courts, construïdes I any
1067 a Fleet Street per George E Street En aquest sentit, es prou
signif natiu que la primera historia del moviment neogotic es publiquem en
una data tan propera al moviment com el 1872 167 Però si bé Butteriield i
Street constitueixen dues de les figures més importants de leuforia
nistoncista es la seva otra la que posa .es bases per a la seva superació

Des Q aquesta perspectiva, la conseqüència logica de la batalla oeic
estils fou la pèrdua d'interès progressiu per part dels arquitectes pel propi
coriceptec-fstii D una banda, la matela tàctica havia demostrat, entre
d altres coses, la capacitat d adequació de tots dos estils a necessitats
diverses, però de l'altra començaven a considerar-se tots dos estils com a
vestigis i pervivemes del passat que el segle XIX utilitzava com uri
presttc a falta d uri estil específic 1M No es estrany, doncs» oue i arquitec-
tura renuncies a la recerca dun est'l coherent per adoptar una postura
clarament ecdectica» assumint el caràcter transitori de I època i establint
una actitud pro jec tua! a la categoria de nou estil històric Per una baró.
i aparició dun nou estil es sentia com inevitable pere, de i altra, cada
vegada es feia mes evident que caldria esterar encara un temps perqué
aquest apareixes clarament identificat Per amo, els anys 60 decidemen
esperar, acabar la discus ¡o entre els estils histories atès el seu caràcter
essencialment històric i nostàlgic, i dedicar-se a solventar les necessi-
tats concretes de l epoca sense preocupar-se tant de la seva qualitat
estilística O altra banoi, en aquella època, la paraula ecciecticisme m
tenia el contingut despee' m Que té actualment, implicava més aviat una
actitud de respecte t d equànimi t at perquè reconeixia els valors implícits
en els diversos estils, considerava la possibilitat de desconteMtualitzar-m»
aspectes i components per utilitzar-los posteriorment en funció dels
requisits concrets de cada projecte En aquest sentit» recclectiosmt
suggereïM u. punt ¿e vista utilitarista, relativament comparable a
r operació que Stuart Mill havia intentat, per poder disposar d un aparell
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d'anàlisi més poteru. volere corregir ti sistema filosòfic de Bentham amb
Its aportacions dt Coleridge, i d al tres correrts antagònics co*n r idealisme
alemany o la filosofia romántica de li història m Des d a>juesta óptica, la
postura ecclectica apareixia considerada com una procediment creatiu i
innovador ja que permetia superr prejudicis <fescola i opinions general-
ment acceptades'70 En l'evolució de (arquitectura, r eclecticisme, tot i
acceptant l'ornamentació i el concepte d estil com el veritable objecte
artístic del fet arquitectònic, va permetre superar les limitacions impos-
tes per la coherència estilistica, centrar el problema en l'organització dels
espais interiors i de la planta, i valorar funcionalment els diversos
elements estructurals

A Anglaterra, l'eclecticisme s'e r̂essa en el "Queen Anne Revival",
també conegut per "Domestic Revival" Ja l'originari estil Peina Anna era de
per si eccléctic Molt més important en la tradició del mobiliari, denomina
aquella arquitectura del segle x vil i en la qual pervivten els caràcters
populars, o sia gòtics, del segle x vi i anglès combinats o be amb elements
característics de l'arquitectura popular holandesa, o bé amb els pnncipis
ncopaiiadíans dels seguidors de inigo Jones i Christopher wr*n Es tractava
duna arquitectura sense pretensions que buscava un comfort domestic
relativament punta, i que combinava els sistemes constructius del gòtic
amb els models funcionals de l'arquU&ctura Tudor i alguns otta!Is marca-
dament classicistes si be organitzats amb la delicadesa rococó El reina
Anna era, ja aleshores, un estil essencialment burgès que contrastava
amb les "villes" palladianes dels primers "gentiemans" enriquits amo )a
reforma indústria! de l'agricultura La seva recuperació en la segona meitat
del segle XIA es planteja per un paral leiisme evident quant a les necessi-
tats socials i als criteris utilitaris, reforçat pel fet que el Reina Anna era
a mes, una forma d arquitectura totalment anglesa vernacular i, d alguna
manera, una forma d'arquitectura autónoma reléete del ojan art171

D altra Darda no es pot oblidar tampoc la tendència classicista qut
comença a difondre s a Anglaterra en aquesta «poca fins i tot entre
defensors del gòtic, com Rustir- o iurne Jones Oes del punt de vista
estètic, les decades dels seixanta t setanta r edescotreixen l'estetica grega
2ft é M tant a partir de (arquitectura com de les arts plàstiques AÍKÍ, el
moviment estttteísta que s origina en aquesta epoca pero que dominara el
pane-ama artístic arglès en els 7^ * 9ft, *a tornir a plantejar en la reflejo
estética el recurs z\ classicisme Peí '* se« banda. l'estil Reina Arma
oferia ta possibilitat tie no renunci»- * t»ment al gòtic, però adaptar els
motius i els criteris funcionals propis cel renaixement anglès, i adequar-
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se progressivament, sense modificar substancialment ei punt de partida
eclèctic, a la tendència classicista del període

Tanmateix, la recuperació de l'estil Peina Anna no s explica
exclusstvament per un problema d'estil Existeix una segona coincidència
Important entre ambdues formes cfarquitectura que queda perfectament
ref lexada en el terme 'Domèstic Revivar La major part de la construcció
d aquest període correspon a una arquitectura domèstica a cavili entre el
camp i la ciutat, atès el desenvolupament tipològic de la ciutat anglosaxo-
na Per aquesta raó, l'objecte de reflexió principal de l'arquitectura és
i organització de la vivenda i la definició de la vi venda victoriana La major
part de les ofres corresponen, o oe al model del "cottage* nrai construït
en yn suburbi pròxim a la ciutat, o be al model 1e casa plunfamiliar
incertada en la trama urtana però rodejada de Jardins i parcs Daten
d aquesta època, experiències per a la urbanització dt zones ajardinadas
mitjançant vivenoes isolades, com la construïda a Bedford Part a partir dei
I875 La mateixa preocjpacio per la vivència *s descobreix en l acceptació
pel disseny en aquesta època que recular, la major ¡a d'arquitectes eri els
Seus projectes Des daiestiores, quasifce tois, setiní el model de Pugm
integraran en el projecte arquitectònic ei disseny net mobiliari i de la
resta de i parament de la casa

En el "Domestic Revival", i sobre tot en la versió "Rema Anna*
característica dels anys 60 i 70, destaquen principalment dos arquitectes
Pnillip Webb í 1831-19tSMRicnardNormanSrtaw » 1831-1912). lo&raoels
qua's es relativament complementaria Ambdós iniciaren la seva carrera *n
y tr idi c ió neogòtica, tots dos es 'ormaren en el despatx dt 61 Street
ocupanï-r»i el matei* càrrec, assistents en cap i també tots dos construï-
ren (Mas; exclussivament vivtndes No es donen però altres coincidències
ent^e aquests autof s i tant els caràcters estilístics de cada un com
resolució global de la seva oora defineixen els dos pols dt 1 moviment per a
;a recuperació de la vivenda webb era un dels amics de Morris i un dels
seus col laboradors mes estrets tant en la seva empresa de disseny com eri
moltes de les seves activitats socials i pohtiques Per aquesta raó, i obra
de Webb és difícilment destri ab le de la de Morris, i restii personal de
i arquitecte sera un dels més importants en la definició del segell
identificai tu dels prudv.tes Morris & Ço AIXÍ, una de les prwreres obres
repftstntatives del "Domèstic Revival" i una de les mes conegudes es ¡a
Red House, la casa qye Webt va construir f?er a Morris l'any 1859 En
comparar I oora dr Webb amb la de Snaw. webb apareix sempre molt mes
vinculat a la tradició gotica que no pas Snaw, ; dins d aquesta, a la vessant



371

més rústica i popular El sc-u estil és vigores t salid, t tots els seus
dissenys, tant si són casts com objectes, donen una impressió de fermesa t
de tosquedat, utilitzada com a valor estètic. Basat en el coneixement tels
procediments tècnics i l'adequació funcional sense pretensions, expressat
per una volguda f conscient solidesa constructiva, l'efecte general dels
seus edif tels i mobles és pesant t robust, sense cap concessió a la delica-
desa del resultat Webb, com també Morris, considerava l'arquitectura com
un art essencialment popular, on els sistemes constructius son producte
dels hàbits i els costums descoberts 1 desenvolupats empíricament pels
mateixos artesans i mestres tfob*af72 Per això, cerca er, la seva obra tíe
continuar la tradició popular trencada amb la irrupció dels sistema
industrial

Respecte Ce Webb, Norman Shaw apareix com la figura més brillant
i imaginativa del període Shaw tima una idea de (arquitecturamolt més
professionahtzada, i, progressivament, va anar considerant larquitectura
com i ocra dun artista independent i indiviuuai, del tipus de imgo Jones i
Wren, i a la pràctica, autonoma respecte dt les codicióos socials
corresponents173 La mateixa diferencia separarà Shaw de molts dels seus
deixebles vinculats en el« anys 80 al Moviment dt »es Arts % Crafts
m-Mgrat qyf sovint col laborin en empreses comuns Sraw, cor tambf webD
i els seus deixebles, inicia la seva carrera a les files del Moviment
Neogotic, si bé les seves pr imeres obres so« dun get »asme qenène, mes
pròxim a les característiques de I estil Tudor i dels darrers període-
rreflievals sense perdre, pere, un caràcter intencionadament pmtoresquista
Posteriorment, inicia una evolució vers lesiètica clàssics en la qua« el
primer pas és i auopoó de 1 estil Reina Anar assoMrt una agrádate síntesi
de pintoresquismo i d elegància c'assica vers si 1880, el seuesti' es ja
decidî imer.t classicista, barat «.n la mixima simpïtf .cacio del tractament
compositiu de la façana, del sistema dunes f ine »tres niol* més
dimtr-sionades174,11 estructura interna de ledífici A la vegada, com a bon
ecciectic, Shaw reb la inf iuéf«cia drscta dels principis eueticiste«? basats
en la beHesa clàssica junt a la precisió i Gencatìesa japonesuta Ja en els
anys 70, Shaw era un gran col leccionista de ceràmica f gravats japonesos,
la qual cosa es ref lexava lògicament en el seu estil De l obra de Shaw, i
sobre tot dels seus edificis urbans, es desprèn plenament identificat el
mooei de vivenaa victongna mes representatiu i típic de les ciutats
angleses175 la fusteria pintada de blanc i subtilment ornamentada, motius
decoratius s»mples de caire més clàss»c que gótte, una decoracó tèiue de
la façana basada en la disposició del maó vist, i teulades inclinades
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distribuïdes segon? un joc volumètric En aquest senM és plaus.ble
afirmar que, malgrat la renúncia a trobar restii de i epoca, I tecléenosme
i sobre tot Sftaw reeixiren a crear un est! I específicament victorià, amb
una originalitat qui li es propia i que, actualment, encara mante ti stu
encant origina*! m

D entre les stves obres més avançades, destaca la cosa construïda
al carrer Quest's Gate n« 170 de Londres, en la qual, sense renunciar als
models fastorics, Snaw defineix períectanient la tipologia habitativa
pròpia de l'època a partir de la distribució tfapartaments ("flats*) però a la
vegada preveu perfectament les necessitats i els procediments futurs La
seva OWE mes coneguda es la urbanització i algunes de Its casts
construïdes Ces aei 1875 per ell mateix a Bedford Park, un suburbi pro*im
a Londres Bedford Park no destaca únicament pr la contribució de Shaw,
daitr.'s arquitectes plenament integrats en l estil arquitectònic dels anvs
90 i del car.vi de segle constrweri aiíi «es sevts primeres obres, alqunes
de les quals» com la de voyse>, son veritablement avantguardistes177

Aquesta m oanitzaaó suposa la primera experiència de cases d'apartaments
unifamiliars isolades rodejaoes de parc i jardins comuns Tanmateix,
1 e*'t assolit per Bedií • J Pari entre les classes mitjes amo velettats
intel lectuals i estetinstes, convertiren la urtanitzacio en una de les
obres ¿nes representati%es de' corrent esteticista en l'arquitectura i, tant
l eMpenenaa com els seus naoitants foren sovint rtdicuiitzats a i època178

A pyi d adequar-se perfectament a les necessitat«> de la societat
victonar¿. i t̂ "a oe ̂ íaw suposa tamOe una primera síntesi entre les
diverses tradicions estètiques Si Weob exeinplif^ca lìwnestedat constmc-

i la recerca dels valors expressius de la rusticitat i de l ari com a
popular i col lectiu, Shaw, en canvi, intenta congeniar els valors

estètics del pintoresc amo la proporcionalitat t l'harmonia cl£ssi<me*
obtenint finalment un resultat clarament delicat, basat en 11 concepte de
bellesa sense pretensions En aquest sentit, lobra de Snaw estableix ei
context arquitectònic ideal respecte del qual adaptar els pressupostos
jxquisits i refinats característics de la dècada seguwit, i que Godwin
desenvoluparà fins a les últimes conseouénoes Tanmateix, la influencia
de Snaw no s esgota únicament en oi ço* rent est et teista de finals de segtt
sinó que també incidí fortament, i ¿t forma tan important com toebb i
Homs, en el desenvolupament de Ics Arts & Crafts AIXÒ n© implica cap
tipus de contradícete ja que, durant tota la seva carrera, el propi Snaw
també navia estat client de Horns & Co m
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245. Els primers dissenyadors Industrials: Christopher Dresser
(1834-19114)

Una evolució similar a la seguida per 1 arquitectura s'observa en el
disseny angles La mateixa preocupació per la v i venda que determina
I orientació de i arquitectura a partir del 1860, esdevé en el camp del
disseny, un dels principals motius del fort desenvolupament de l'activnat
del dissenyador que culminarà en els anys 80 amb la fundació de moltes
societats de professionals Tanmateix, el paral lelisme existent entre
i evolució de l arquitectura i la del disseny només explica alguns dels
fenòmens que caracteritzen e! disseny del període En la definició del
disseny com activitat específica, i àdhuc en la ferma del disseny
industrial intervenen d altres factors molt més decisius que els derivats
de la practica dels arquitectes de dissenyar ells matemos eis complements
domestics i quotidians dels interiors dels seus edificis Duna banda, es
indiscutible Qye l aportació dels arquitectes neogotics fou decisiva en
i evoiucO del disseny victorià i eri la definició de l estil propi del segon
període Aín Bytte··fietd i Street influenciaren profundament el concepte
del mobiliari mitjançant els seu? propis dissenys de modies i, junt amc el
darrer Pugin, marc»"er» la línia d"evolució posterior en la tipologia i ei
concepte oe mot »e ic encara que les seves obres mes »mportants
son les dissenvadts per a l equipament d esglésies Posteriorment, la
tercera generació d«1 neogotici simultàniament convertits en els
representants del "Domèstic Revival"liö, continuaren la tradició de
disserrar moDit s to tan com una part integrada al projecte
arquitectonti tota! sino com una activitat complementaria m sempre n»
necessàriament Hígada a una obra concreta aleshores, quan els
arquitectes dissenyaven objectes d'us no ho feien tan com arquitectes sinó
avenmt-se a les condicions i als mètodes propis dels dissenyadors En
aquest sentit, « aquesta es potser la gr» contnc-joo aels arquitectes en
l evolució del disseny victorià, la seva posició mes comuna fou la oe
requerir els serveis de disseny ador s i d'artesans especialitzats er«
i acabament de les stves cases, assumint, així, el rol de clients Per la
varietat d objectes 11temeris ronstcuctius independents de la pura tecnica
constructiva, ei "Domèstic Pevival" aconseguí revitalitzar i crear un
mercat per ]§ majoria dels bells oficis que intervenen en l'edif icacio
Aquest es el cas de personatges com webb i Norman Sna* però també ot
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professionals com William Burgess (1827-1881) o te Bruce Talbert
(1836-1881) »•», ambdós (merits també en la tradició del oeogótic

En aquest sentit, arquitectura i disseny comparteixen en la segona
meitat del segle xix una nova situació social caracteritzada per la
formació d'un mercat específic que exigeix qualitat artistica en tot allo
que configura la vtvenda182 Apareixia així un nou personatge social amant
de i art i relativament preocupat per la bellesa de! seu entorn, que esta
orgullós de viure en cases fcen construïdes i representatives de les noves
tendències, que segueix i està ai dia dels corrents i les polèmiques
artístiques, i cwsidra aquest fet com una prova de cultura personal Er»
definitiva, son tots aquells nabitants de Bedford Parle ridiculitzats per la
premsa üe < època Un dels símptomes mes evidents d jquest canvi de
mentalitat és la substitució del terme 'art manufactures*, que Cole havia
intentat difondre respecte de la producció industrial, pel d v/t Furniture
omrOil ar. artístic, denotant un tipus de mobiliari de prestigi enei qual
i art s assumia com un va'or consuent • voluntari sense tenir en compte
qui r, tipus de relació existia amb el modus de producció m a la definició
del concepte183 A partir dels anys 80 apareixeran botigues especialment
OMicade^ a »a verwa d objectes i mobiliari dvt i sovint seran elles les que
encarregueran els projectes i es preocuparan dt c jigar els nous corrents
artístics Liberty s i Heal s, els entres més importants eri la ftfusió del
modernisme a Anglaterra son les res representatives d aquesta tendere 13
l inevitablement1 öaqu?st canvi es la figura de Rossetti. I artista poeta
que coi »*cciona objectes dart i que es rodeja d objectes creats pe's
aiTiics artistes Així, un de's grans valcrs generalment rtconequts de'
Prt-Rafaeitsme es ei onaver promogut < posat de moda a traves del: set-s
quadres però molt mes per mitja de les piopits actituds deis artistes
aquest noy model de en )a societat184 Aquesc es l'amatent ̂
que ̂ lorns inaugura la seva empresa i el t »rus de públic que va accept* els
seus productes

Per aquesta r», en par lar de la recuperació dels Bel Is Oficis ioti
dtsenvolufimfnt de! disseny en el període victorià mig, cal considerar
l arquitectura con un mirall respecte weis gustos generals i dels criteris
estilístics del pfriode, pere sense pretendre que la tradició especifica de
i arquitectura expliqui tami* les característiques es t ruc t u. al» del mon
dels abjectes En aquest sentit, s ooserva en ei disseny dels anys seixanta
la niste ina tendència Reina Ama que en 1 arquitectura, però en l ambit dels
objectes i estil mode* ne ofereix encara més possibilitats Duna banda, fi

Anna correspon a un estil concret del mobiliari que coincideix anió
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les bases del Rococó amb tots els seus descobriments respecte de
r ergonomia t la comentat però seme arribar a les extravagàncies
decoratives posteriors De l'altra, els grans creadors del mobiliari angles,
com Sheraton, Chippendale i, f tns i tot, els germans Adam, sorgiren er» el
segle XVIII a partir del desenvolupament del Reina Anna D'aquesta forma,
les forme« carácter 1st»cques del 'Domestic íievívar arquitectònic
establien el marc de treball ideal per a l'adaptació estilística del mobiliari
i el desenvolupament creatiu de nous modi Is de parament domestic No es
doncs estrany Que la pròpia evolució del "Rev,val" Reina Anna en el camp
de) mobiliari conduís naturalment a la recuperació dels mestres anglesos
del segle x vi i i

AIXÍ Ames, en revolució del disseny i la seva acceptació com a
professió especifica eii el darrer terç del segle XIX intervenen diversos
factors D entre aquests cal ccmptar el mateix canvi de gust observat a
l arquitectura però també ia labor dels propis dissenyadors, les seves
aportacions teonquef, l evolució tècnica de les indústries especifiques i la
reorganització social del consum al que s'al ludía ante» torment En aquest
sentit, un fenomen dec!Siu en la conformació estilística del disseny del
period* es la reorganització laboral del sector del mobiliari En aquesta
època apareix una industria de! mobiliari que s'independitza
process i v «iment de l'estructura artesana! i manufacturera decidmt-se per
la producció en sèrie i y realització de grars stocks destinats a la venfla
directa a traves de botigues especialitzades i.v^rsel 1870, s'implanta
Off mm vi.lent la mecanització en els treballs basics de i ebenista i ei
tap isser Aquest desenvolupament provoca una major demanda de
dissenyadcrs que w treballin en funció d'espais concrets, com havien estat
fent els arquitectes, sinó per al consum anònim i massiu lfö Com a
conseqüència d'aquest procés ts generalitza la necessitat «e disposar de
mode's diversificats respecte del tipus i de lesti!, cosa que obliga a
abandonar, en base als escrits de Rusàm, la producció de mobles marcats
històricament La producció s orienta vers les necessitats mes comuns»
cerca la comoditat d'us i la simplicitat estructural que permet la
fabricació Però, a la vegada, exigeix cada vegada mes del treball dels
dtssenyadors i dels creadors per a la producció de models estèticament
avançats i refinats T anmale u. en aquest període 1 amüit de treball
específic de» dissenyador integra molts mes elements que el motilian, i
així per exemple, el problema del parament domèstic es diversifica en
funció del tipus de producte plantejat, -o sia producció de consum o de
prestigi-, o en reiaao de la tecnologia utilitzada, per la qual cosa la



376

discusió esli listici també es diversifica en funció del tipus d" objectes
tractats Concretament, si bé les característiques estilístiques generals
del període queden perfectament ref lexades en la tendència del mobiliari,
els aspectes mes innovadors apareixen en relació de les industries del
ferro i en la producció d'objectes de metall '*,

El canvi de gust operat ais voltants del i860, senprcssa en el mori
dei disseny per una tendència a la simplicitat i 31 abstracció l87 En
racceptació d aquest estil cal considerar, en primer lloc, !a mf tuencia de
persones com Owen Jones que la des del 1850 exercien com a professionals
de la decoració l del disseny ornamental, sobre tot en al disseny
d estampats per a la industria La influència de Jones, com ja s na vist
anteriorment, excedeix clarament el de la formació duna nova moda A
través dels seus llibres, Jones anà Imposant els principis geomètrics en el
tractament de motius decoratius i en la construcció de patrons
ornamentals, la utilització de colors p!ars i brillants tractats
biflimensionalmem i adequats als esquemes decoratius generals Jones,
malgrat el seu marcat estil arabitzant, aj jdá a difondre una a'tra vegad¿
i estètica clàssica d adequació, harmonia i equilibri, sense recórrer als
motius formals concrets

Ei període victorià mig apareix dom.nat pels colors brillants en elf
teiAits amb preferériCJa a utilitzar els tons primaris o els dels propis
materials En ei cas del mobiliari, per influencia de l evolució del neogotic
s observa una progressiva oesapanao de les línies curves i de les formes
rococó* en favor de les formes rectes que evidencien caràcters
estructurals buscant la solidesa constructiva A Vorigen, les formes rectes
provenien d una simplificació del mobiliari neogotic basat en la senzillesa
constructiva, en la valoració expressiv > dels caràcters estructurals, i en
la quasi desaparaano de'.s detalls orramentais, seguint els entens Pema
Anna Progressivament, a mesura que s'accepten els criteris estètics
clàssics sense considerar-los un rewal estilístic, el mobiliari va perdent
I aspecte pesat i rtistic per anar inccr^orant elements delicats A la
vegada, el tapisser va deixant espai al treball de l'ebenista, i potes,
respatllers i braços tomen a ser vhlbles, deixen de recobrir-se de
tapisseria La mateixa tendència àfareu en el tractament decoratiu de les
nao nacióos En aquestes, si bé els teixits no desapareixen totalment,
s acoplen molt mes als elements constru:tius palesant la seva funció
estructural les cortines s'adapten a les f mestres I les parets esdevenen
parets taptssades però persegue! <en la sensació plana, de fons per a la
col locacio de mobles adossats o íe quadres Sens dubte, en aquesta nova
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tendència es descobreix la influencia de l'obra de Webb, dels seus edificis i
dels seus dissenys produïts f, Morris & Co La firma de Morris constituei*
sense cap mena de dubte, un capítol fonamental en la historia del disseny
angles d aquesta època, però la postura professional i l'estil de Morris no
són més que un dels focus estilístics del Periode Tambe en l'àmbit del
disseny apareix un fenomen similar al que succeïa entre webb i Snaw
respecte de 1 arquitectura en aquesta època La lin-a que ressegueix la
recerca de la delicadesa en la construcció del mobiliari i dels objectes
fi us. segueix una evolució relativament pat al lela a la historia de Morris &
Coiw

£1 aissenyador contemporani Que millor estableix una línia de
treball parai lei i divergent Qe la de Morns, f s Chnstopner [Tesser
( 1834-1904), sovint considerat coni el dissenyador victorià més
avant guardisi a1 m Dresser fou ur» dels primers professionals formats en
una escola fou alumne de 1 escola de Soutn Kensington fundada per Ht/nry
Cole i el seu grup dins la campanya governamental Quan trcara era alumne,
ajuda Owen jones preparant alguns dels dibui«os del Grammy of Omyr.ent,
\ durant algun temps foudti*eDiedeil En aquel ta època el director de
! escola era Alfred Stevens un dels pocs representants m la tendència
classicista en disseny lar»! i influencia de Jones com la de Stevens e*
descobreixen clarament en 1 obra i els escnts dt Dresser, pero, a mes. pot
considerar-se aqyest dissenyddor com e» professional que continua i
desenvolupa les ensenyances del grup dt Jonts dins una tradició sino
planament classicista, clarament separada e independent de l evolució
seguida pel Neoqotic, la teridència mes dominarli en el panorama del
disseny 1 1 arquitectura de la segona meitat dei segle Jux

Dresser es contemporani dt Morris i participa de preocupacions
similars respecte del mon de 1 art i del concepte & disseny, però *i ?eu
enfoc resulta clarament oposat al de Morris tant en ! aspecte teòric ccro er«
l aspecte professional Durant tota la í»cva vida, Dresstr col labora com a
creatiu i dissenyador en moltes empreses i participa en innombrables
negocis com a soci f «.-Mador va obrir una botiga d object »r **c disseny. 13
Art Furnisher's Alliance de Bond Street, el matei* any tn out Morris
inaugurava la botiga d Oxford Street, va obrir-ne un a *a d importació d art
i d ' »jectes orientals (Dresser & Holme) i, a mes» actuava corri a
professional independent per d'altres empreses, com Hukin & Heath. Jame?
Dixon Manufactures of Metalwork, i la Linthorpe Pottery !*°

Respecte de Morns, la peculiaritat de Dresser com a professional
es la de out mai va trenallar en la execucid, o producció final, dels seus
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dissenys m Havia acceptat perfectament el principi de la divisió del
treball entre creador i producció industrial, i aui, es dedicava únicament a
la funció de creaci sense intervenir en ta realització f mal del projecte En
part per aquesta raó, no na de sorprendre el fet que Dresser podes assumir
la direcció artistica de tot tipus d'objectes integrants del parament
domèstic no costant la disparitat de les tecnologies de faoncaoo De la
mateua forma, en l cora de Dresser, la tecnica esdeve un condicionant
fonamental en la realització del projecte pero el dissenyador no requereix
ni fun coneuement ni duna competència tècnica especialment aprofondida
com era el cas del mestre artesa o de i operan d*" fabricació Tanmateix,
els stys dissenys palesen un profund coneî ^ent dels sistemes tècnics
industrials integrant-los en la qualitat estenca de lonjéete produït a Oase
de simplificar conceptualment i estètica ell aspectes tècnicament més
conflictius AIXÍ, er» el cas deis jOjectes de metall, Dresser evidencia de
manera mo't clara »es soldadures, els encaixos les juntes i els punts oe
connexió entre els diversos compottcnts de ! oojecte, posant clarament dp
manifest el procediment tècnic emprat ?n la realització Les nances i
tapadores de teteres i cafeteres de plata sdì possiblement I eisempie mes
característic del seu fer L091 cameni sistema de dissero
s acompanya de formes molt simplificades, molt pures en la construcció de
la 'T. a del perfil oye no requerei<en mai duri tractament ornamental
específic car en evidenciar els elements tècnics i constructius, ells
matemos son utilitzats corri a motius de decoració En aquest sentit la
majoria dels dissenys Of Dresser192 reforcen la dimensió artística a partir
de la recerca de formes funcionals i l'aprofitament estètic dt les
possibilitats dels materials de qualitat induötaDiement amo els seus
serveis de te cafè i d altres oojectes com lessatnlieresquecomoinen
viore i metalls, Dresser les bases per al que sera tota la reflexió del
disseny desprès del Modernisme l93

En aauest sentit, resulta particularment significatiu el fet que
Dresvei consideri fonamentals per a la creació dot»jectes els aspectes
purament comercials del projecte OOviament, la simplicitat característica
ori seu «iti! respon a diversos factors, però d'entre aquests no pot
despreciar-se la recerca de I aoaratament dels costos de producció sense
que això e* tradueixi necessàriament en una reducció de la qualitat
material i artística de l'objecte, sigui per la via de la simulació de
materials, sigui per la via de l'emmascarament ornamental La seva postura
era la d aconseguir formes de qua n tat o be abaratint els costos de
producció mitjançant la simplificació i la facilitació del t recati o &e
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próoies paraules, només això afavoria que els objectes de qualitat
artística fossin accessibles a més persones194. Aquesta comprensió dels
procediments industrials et porta a explotar-ne totes les possibilitats
centrant-se en l'aprofitament de les qualitats del material i de les formes
establertes o bé a partir de les necessitats funcionals o bé a partir de la
simplificació estructural de la forma pura la seva actitud envers el
disseny era la prendre els caràcters estructurals i abstractes de la natura
expressant*los també en els termes abstractes de l'art, bàsicament Unta,
forma i color195 En aquest sentit la modernitat de la seva aportació no
només deriva d aquest concepte quasi abstracte sino tambe de que aquesta
línia de treball el porta a renunciar a l'ornament en general i als principis
de l'ornament victorià en particular, rebutjant definitivament les
necessitats de sumisió estilística dels objectes a un cànon nistòric

Dresser defensa el seu mètode de treball en una sèrie de llibres
però paradoxalment la seva reflexió teòrica no reflexa la novetat dels seus
dissenys196 En con|unt, els principis que Dresser defèn no sor.
essencialment diferents Jels ja exposats per Jones, Redo/ave i Cole, es
tracta més aviat duna confirmació de les tesis d aquesta autors provant la
seva viabilitat en els aspectes mes estructurals del disseny -*s d'aquesta
perspectiva, no resulta tan sorprenent que Dresser planteji en els seus
escrits una teoria de 1 ornament quan aquest com a tal na desaparegut de
les seves obres Tanmateix, I aportació de Dresser es la de desenvolupar
les tesis de ! ornament abstracte proposada peí ojup de la Gran Exposició
entenent per abstraed6 el caràcter no referencias d'aquests elements En
ei cas de Dresser, això no significa renunciar necessàriament al carácter
semàntic dels objectes que navia estat un dels factors definidors at restii
victoria, més aviat, propesivi, amb el seu model ornamental, un concepte
simbòlic de l'ornament en el qual el referent semàntic era la funció
utilitaria de i objecte, no un element exterior1f? No es destranyar, doncs,
que el procediment per embellir objectes rebutgi definitivament el
plantejament iconóic m el tractament dtls motius

En aquest sentit, la ref lente continguda en els dos llibres més
importants de Dresser, The 4rt of Decorjtt^e Oes i^n(\^2)\ The
Principles of Designi 1873), suposa essencialment una anàlisi de la
importància dels elements bàsics def midors del disseny, és a dir, el
material i la forma Respecte (tel problema del material, Dresser reprèn les
tesis Ja àmpliament acceptades del respecte a les característiques del
material » de 1 aprof Hament estètic de les seves limitacions materiques,



380

que Ja havien plantejat per. ras com Pugin, Jones. Redgrave o Semper,
perd també Rusk m i Morris Respecte dt la forma és on més clarament
apareixen Its seves tendencies classicistes D'una banda, estableix la
rtntwié en torn de Its formespures com aperfUs eiteriors» el que l'obliga
a pensar tridimensionalment les formes t de l'altra, a tractar la qüestió de
les proporcions En aquest sentit, resulta particularment significatiu
(estudi sobre les curves i el seu adequament En aquest, apareix clarament
com Dresser aconsegueix sintetitzar el problema de la forma en la
definició del perfil inaugurant una línia de treball a partir de seccions
geomètriques o d alçats exteriors, es tracta de l actitud que Sigmund
Gieciion '» Des del punt de vista estètic, Dresser integra dues noves
categories la subtilitat de la forma depenent dels caràcters estructurals,
i la delicadesa del resultat1** Tanmateix, els seus objectes no es
caracteritzen tant per la delicadesa com per l adopció de l harmonia i la
puresa de la bellesa estructural típica de la tradició classicista

Per tot ai*o» si s hagués de considerar el disseny a i època
victoriana com I etapa dt formado I genesis del qu« posteriorment
esdevindrà i ortodoma teorica i practica del dissenv 20°, la figura i la labor
de Dresstr tscel leixen considerablement, àdhuc per damunt de la de
Moms umcamew Drtsstr accepta ja des dt bon començament I estructura
professional del disseny industrial adaptant-hi un nou mètode de treball
que combina tots els conceptes bàsics de la teoria del dissen/ bellesa»
utilitat, racionalitat tècnica, i tractament posterior de' detall decoratiu
Possiblement, fou el propi Dresser qui millor va establir la teoria de
l'adequació entre forma t funció com a garantia estètica del resultat, sense
caure, però, er» el mecànicisme estètic present en els millors
representants del funcionalisme dentreguerres

"The general form should be first considered "and every effort
should be made at securing to the general mass beauty of shape
This done, there follows the division into primary and secondary
parts with reference to the laws of proportion, and then
enrichment may now be considered ( ) the consideration of utility
must in all cases precede de consideration of beauty*201
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2.4. Anglaterra «i tia anys 60

2.4 1. Cl segon Rusk f n, l'economia politica («e l'art

( 1 ) f r «eterna I8«S- 1889». I , S 1 1 2

'2) "In ! 860 the 'okl' pel 1 1 teal economy w« «mething mor« thon a cr«d,- it was an
accaotad policy its abstractions «art taken «s rules of condurr CoÄ/Wedfcrburns
(1905), votimi, paf XXIX

(3) SydfliyQoekarfll Papers BHAddMss 52mütatpar rttíerí 1972). pàg. 229,
noto -6 '

(4) Predit 873.
i, pig Vili, alattaiiititpraan Homs < 1981), pÉ| 22

t 5 > "We heve thè mftìievtl system , m which thè m w»d of the inftr wr werk man i*
remgmieö» and h« full room for act ton , Out is guidao and ennoBled oy tht ruling man
This is tr* truly Dir Wtian and only perfect system' ThtStamäfUmm, I .( 1 85 1 )
fcpw.SM.

(6) "in exammtng the nature of Gothic, we concluded that one of the chief etetnents of power
in thtt and m •!! good »c îtirttr« , «v Itm aoceotance 01 uncuUivcted and rude ener<^<
oftntworkmm*
f^ÄWf^Hwtip, III. ( 1853) Cap iV.OoiiclusWRS

Per antiif i fetali« , veure ut ti capítol '> tr**#ur+oiOothtc

* 1 ' imperfection is in ione sart essential to «H wt know m lift 't is the sign of lift in a
mortal&ooV.» /* a state w progress and change the fo*glov«D!osson-. -a third par t
bud, ö'nirc) pari pasi.alhirdparMn Ml bloofr,- isatype of the ̂ ife of this world And
in all thinp the* Itvt there are certain rrtgulttiiws and deficiencies which are not
signs of lift, hit souros of oaautv All admn ir raguli tty as they imply change . end to

imperfect »on is to destroy expression to due* exert >tn , to partlyst vitality"
1 853 ) 1 25

1 8 ) ti proposti típic « ta l'f i dl V intercanvi < en composició) es. nttur jiment
tnsiWir -n» com m natural«» oposades s'ajuden mútuament i es r eiorçen quan.
sempre que és possible, um impressió, un retiti o un poder impartit per l'altra*
im *&***$<*/ (*&>*( 1 857). lli , S 229

(9) tutina plant, the taking away of any part does injure the rest Hurt jr remove any
portion of the sap barkorpith.th*resnsm)urad If any par t enter s into a stat« HI

« no mort assists the rta. and hai thus become "Mlfriesi"
lp I.S4

(10) "A pure (rhoV state of aff^irig.tfirefore.ts that in which all its par tsar e r«^^
or consisten» They may or t^ ne* be fxwoganeous The highest or organic pur itw
arecomposedof many elements in an antirely helpful state T he highest and first law of
the univtrst- and the other name of I ife is, therefore, "help* The other name of death
ts "separation" /tofr/?/>«wáiríV,(l860).prtvili1cap I.S6
Veure UmW A J^ far Ever ( 1 857), letter IV par ta traduce^ dite valors imp! it its
en la Ilei de ! ajudo mutua en principis et io t passions humane-s (gelosia, amistat,
generositat envaïa, comunicació, eie )
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( M )
cap govern, quÈjrtuen »n« cap principi, que no estw units per un afcte comú 5«rw.
ptro.tPtGTiffits ItntcnUAiv, fi foip09S Î>te, vvurv uftQTWinntK^dipcrionnifln
r?riT!»l5emiotm(l«ió.o>Jt)«notinpu«»mc«>«p«rinct m cerfctr individual.

irregularitat dMudici Srrtorw»uniAi«it(onnono>ínopodr»«8|udr mnpju.car
mrçu no ser t« més fat))* que Valt i *

),UMr II.S tSS

(12) "What, it will tre »KJ. and ü all to betauet to xhoolttvs" f ) T he impossibili, of
equality anwng men, the good wftichrwsírocn Uwtr ineguali V ̂ compensating
ciroxristaficfc in tffferwit states arid for tur« ̂
worthily f 1I1*H0 his appointed place M witty . however humble'
fa Sfar** i* Unit* 1 , ( ISSI ), Appendi« ?

US) veur^williamsí 1 9S8)p^ 22 ̂  citant Hoo«r( 1999) pera! estratittcacio deia
soc »flat impilata an te canape« organica i pag 222 par »a importane* del concepì
biologie di fyntiéen resultes, p% 223, en t'aitar ttar teme t pag 227

i M) Loerr<ywùyawetmadi«jeeslaper3etucwdie»fant«s^^
llaman la libertad Es en efedo di tofts tas fantasmas el m« perfHto porque el mm
fnbi 1 rt̂ jtanír di rtan nos mm WÄrar «gur amenté q« no »to es imposiote
alcanzar to stno que su existence m tima es imposible Nada nay que st te aserrt«|t en el
unwr» NC*I* encontrar e lamas Nc la tienen los astros míe t ierra, no la t we la
«fiar , y tos nomörts no tenemos sino una imager o s«metan¿8 swya par «nuestro mavor
casi »go C } Si hay algún principio mèi altamente proclamato qui t) reite di todas las
voces di la crtecwn ¥tt tilt o mèi prsfundwinte grat«to «tt̂  ti menor di nyutros
átomos noes precisamente e! pnnaotodi li hoertaú linoti di to lev"
TUe^gíflam/y^J^^fUcfí^f f 1 S49) Lawp vil , S í

Com a rerafons d aquest llibre, cal tentr en compte \m revolucwm burgeses de
Veure Gombntfi ( 1979). peg 6?

1 1SJ <3tifneM*urtamíHnc i ISI3)S 15

veure rne^maflHom^( iSSOCwXXi.S l4,ldS27 iS2f Estructura
d* lt naturthos i o> la sooft «i w i 5 1 , itosiitit disuBttmstea la He1

n?)
sociale essi hanno almeno stabi I ito un vero pr ireipx) quel todita f retr miao
fraiellana Nen allarmatevi, sbaci larono tutto mi corsodfi toro esperimenti per et*
oiment ter ono sempl rcemenle che tutu questione del la fr»*er nita ne implica un altr a
altrettanto importante, quella dilla paternità Vile a dire, » volevano considerare la
nazione come una famiglia, li oondiTxme del l'un-.ta w questo famiglia eamìauva
füll »we yn cape, m p t̂ , «an «wo che nei laro esser« («deli e affezionati mentor i
efrtttlir
AJw H3Tf¥tr( IH?). I, Itr* rtalwie. p«g 2SJ

( 18) The Sew Ltnts efArcfitùcluTf ( 1849) Imp VII

(19) /Mtír/7/>//74r^V,(1o60).part Vili, cap 1,56

(20)
qualsiast classe o qualsiasiojuppo oí per sor« () ur* filone cf* intendi agirt
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(21)
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parlamento. sia da leggi . cut •¥*• «tenera« uotdtra'
4*ir/tr/ifrC ieS7), t , (trad Italiana, peg 28]

mai penant r penan lo guidi, to du, §r on occasion even to compel andsoMue
«»ir infer »ors according to their own tetter knowledge and «Mir w«f

(22) Undsey(íf7$),pÉ|61

(23)
, tot wes dwived directly fr«n «» »uree tal of til «eWarHnps,

/*»
Clark (1964), pe§ 268

tietvMm( \ 83?) 1 1! dBjenvoupamer·t tf aquesta W» w el pamHet
( 1839) LevakraooriAkmianedPJaCOTuneJeParisaparei«

1871-84) tn>« carl« XLHi.R'jskmadrm« quel« causa*!«
"ttn wJ^cnp«, di«b«o»enc«, MiGovftoumesstf ttw rv^vr and

m nute citasti tiiamitlwti*
Per una anal ist di les «toes di Rusim sobre ti parHuílar . veure i P Thomjwort
C1fS5)BI8 19? i P HfitrO9T2KpÉ|233

251 *So that, tfwu î there stould still te a Irenchanl (J;5l>nc1»on of race tetmaen nobtes and

wr.plovment , r Mwam men of literal and i tliterel prolesswns
had tt» upper clasjps » »yeti 5/rnpelhy wrth the tow , ar tíwrty for tnun,
navt at ttits tfwv («pocs medieval ], and yet never vere tftty IP mucn hateo öv

them ícr.ofold Jhe separat ton between the rtot It and U* poor w«, mer cl !,a wa't
built by lew, now it is iverttab^difterenot in level of standing, a precipice Dei ween
tower and upper grounds m the field of humanity . end there is pekitanttal air et the

ef ft" £» ffieNbfufVifihffiKi 1 853 > S 1 9

(26)

(2?) ^urtf4f JfMP¿«9W^1949)cep I.SIOi II

(28) veure -«^-^/-»»rt tec?)ii iianelisidiiemoOB

(2f) Veure latecripcio de I« ver Itatteiunck) dels comerciants, ^7.V , 'A/5 :«/( I860). I.
§21-23

(30) "The first of ill English gam« »making Money That 15 an etl-efcsortnng game ( )
end it it ebsolutefy without purpo». ne one true engegn her ítty m that gam« ever
knows why*

(3D TtatarwIgBinisetteweNeonNbvOTWtrurt^

( 32) Veure Salvatore Vaca ( 1977), pigà 59-60 Desdi 1 aporüjctó (tels fisxicrates. "il
concetto É ejrtdyciajii vale quindi per designare quei proc*»i A freA r̂iwewe dille
r mm m cut he hep "r mnovtmenur « accrescimenti)' , produrre s«f«f «a m Qualche
modo produrre prodotto nette tn termini fnfct "
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(33) Irian s) true life is I*» theM tower org^KtJein^

HMO food, or into
na ***u*npsi »MW, m. v, i s

(34)
1 ) th% must te m Ir it» 2) tny mia not do ta» mg» §f It, «id 3) they roust have a

oí »COBS m it ( ) So that m on* that a man may be happy, it is necessary

(35) ÎM*&ry<rátilr( 1853)I !2

1361
tlwiys IMnking and another te be ilwtys working, and we call one a gentleman, and tt*
BMwr an opersttve. «fw, «• workman guejM often lo 6t ttimking, and tl»t»nf*r
oflentotwworiiinQ and boíhjhou W »9^1 teman m the best sense ( ) and (n* mass
of soc »el, ti ma* 19 of morbid thinkers and miserable workers*

I §5S l S 2 1

( S? i "It is V«M V tMs (agradat wi of W» optralivt irto a mchme, «rfiKfi, iwrt t^ m/
otftir ivil of tut \,wm , n leading tt« m» of tt» nat root •vtrvwhert wrto vwn,
incoherent, destructive struggling for • frantoti of whicft thev cannot û liin the
nttiretettmiflves! ut M no» thai men re ill f«l, out that thev hsvt no pleasure
in the work bv whicfi thev Mie their oread"

1853) S tS

Í3S) "thcae wr« are not JaDourar s. but either 1 1 ve in vr »ous ways bv their wits -as
liwyirs, autfiirs, rwWwtrs, cterg/mm, par Itnwtir/ srgars, and the h*t- r
abvílut« idleness on Ihe labour of others

LHIr Will . 20/fstrif/ 1 8?3

( 39) Entre les coses que ca! ensenyar als nens d» de ben pet its Rus» m inclou "the meaning

pnssif ilit« of possessing refinement m a tow station and of »osino H in a h»ojh one"
T/n Starnai mam, l ( ISSI ),

"C«n-peyfT»entnever wa5.orcou»dex{^tfor afewyersbe.theunwtwr^
mm ( )We have profour^f<ro#taneverywtoe thatch
relat »on ot human beings' Citat pert indsty M 97S) pec 60

Veure Cook/Waddrlwrn Wr/5( 1905). Voi XVII. peg MX111.E P Thompson (
pit 1 98. Kenneth Clark (19M). oacs 264-265

(42)
interessos politic» wiplwats m «w eDcumulacio tal l la riguese) , quina torçt- treball
nprasantín i OM $ hauria tfasmerçr i administrar aquesta força- treball • ft que
produeixi ds ía for ma mes s* tsfactoria"

19

(43) RustinafirrMheverllan'tWw Smith el prefaci dp^t^'kr/'^* 1957)

(44) ^^«to/«^(l^O)W,S7?

(45) VeureSVeca(l977).pàp>65i77
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<4i)

,(*er the 1 ivas of others
20

(4?)
esta tan MMrpt, M n̂ rt»̂ li»ii» «fiumi par • procurer -li durant iota li
aevd «;stèrc»a tote I« oow que li (infili«, ino només aquest« «no molts bens
•tants i agradables. f r rita encare «concedir -11 llargs »marvels di rapos i tamps
Hurt !( l̂menl,enelc«5Ältrfbell(iBl«necw,siequests-e»npra».estaint* m«
que suiocunt par t procurar e tota l« pot lac X» una tone eHiaentacio, habitacions
confortat)!«, i ne només «ne, stne també uni bone educació i bens valuosos, e trturs
fart"

(48; vwre í*>&7//»/í^A^!o6u)lv.S66sobreelv«tor pr«Actiu«ltrebellil«seva
rtlapé en Vinta-carni La kteedt fons <te Rusk in és que només pot aparèixer avantatge i
profit e partir fun treMl.no a partir de r intercanvi Li injustícia bàsica fcl comerç
as c lanicia en ei dWarert valor dl) treball implicat en 1 intercanvi
"if jn the e»ct»enojí. one man is able to give wWccst him little labour for what hr
cost tne other mucn. he acquires «certain quantity of th§ product of the other s
labour And pretiaeiy what ne ttqylrts, the other toses*

• 49 1 "YOU will soon * that modern political economy n noi a bore merely , out a Iw, and
ene whtcn it vili be incumbent upon yw to detect and proclaim "

"fly definition ts not «Mr than the Political Economists Their s is as «Mil as mine
Only tt v, filie they (Men fcy wealth -money or money's worth, and they say mone, 's
is deter minante irrespectively of moral faoculttei"
Letter to Rev W l Brown, Decemore I ftt>0 . J»ir4* XVII , peg uxv

«SO) "ft tent en tint «'he caigut a terwns un IHöre r«»t soor e aquest tarn« l'hetrovat
pH di r acerques sobre questions comercials, accidentals i secundar i«, que un tactor
comú rwpootie seguir di cap de les mineres, i. per la compte« itet de les quals, m ha
semblat que els mátenos tutors han estat dewreaminais par copsar l arrel de)
probtewt"

(SO Per l«conc«ptuelitÄio(Jilsfertlm«ri$aanlmiocaTiunsisl̂
di I economie eie»». ¥wn Dobb ( 1940) PoMfntfanjmvwf&prtftnfn. fsm*
mimem« frati* London. Routladgi. ptg 43 1 S Vaca ( 1977) pag 55

(52) "Mttieal fcnnomv ( thtamnanvaf i Stete er it*ci 1 12»«) cornuta ttmnlv in tht
production, preservation, end distribution at fittest time and place, of useful and
pleasurable things* i^&Eti®iím^^v®^**™*^m^ümW"
signifies tht accumulation, w the hands of mmvtduels. of tage! er morel claim upon, or
power ovr. the labour of others'

(S3) Tlaert1me(T»yj(^ljgreBttof1«ímy»1fhKcef(rthtn8mintrity()ftwo.«9rTyr^
The Dismel-Science people will object thet their mam expressly abstracts itself
frai moralities ,1rm etc etc , but whet you sty and sho* is inconir over tlbly true
-«K f» •«mer. mr% if am (and no i»arttiur of dap er 8fdPf«s),f» all right
IB all ittelf 'political aconomy'. or 6» «tut at «I I . except mainly m a fetid nuisance
and a public poison, en other terms than Meat you ih«» out to tifar tht first time"
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(S4)

(55)

• rr^-it-r t1
obtingut (kHHbre

xvii, intrud pig notti

intellectual . soul . afld physio! powar. contending witftguiition, difficulty, trial or
matern! force Labour is D'a h»o>r or lower or dr» it includes more or i«wr o» tf»

tit»»ist*t ( IMO», W, 1 70 ¥wn to nota per replicano o* teittrineliintrt
ver ladri fats treoeiis

»56i Par ratet!» art to« dl Hum« . v«ure OfCammtriX \ útrtttnntnt m thè Arti 9» m
algunes «dic tons por la per títol Of luxury £ss*s,
(1741-42) T H Creen H H Om»
London 1674-75 Per /̂ dam 5n»ith veore

( S? ) veure analista M IHM dl Berkeley l HutcOeaon Per im apor tauons franceses, veure
Carloltrghero(1974)

( S8) Per la valoració rusiiniana dl tes mercaderies dt ima, veure 4jb fàrfvtr ( 1 857).
l!, §46 i

(59) nvdwii

(60) Segueuo laOKcrioc w del cost social donado oer W mtr.trir op t r eco i l »do per Maldonado
214

(61)

(621 4 ME» /or fur (1 057 U, p« 22

(63)

2.4.2. Matthew Arnold (1822-1888) l Its classes m U Jes

(64) Lamnue«iade(>NieeTielpensen>«nt(íArwkJasraa)fiagudBper lama<oria
d'estudiosos, malgrat que esawcialment §9 tracti f w« influencia indirecta <
1971, TrtllMi 1939, Williams 195« ) flowucti<TArno»damt>Cerlvleprovf
Ancor jnt dtl mu para .Thomas ArnoW. «le prjonel M pensador aaoooès que
Mqri dwene» wgprtnctas er laylianes en M ««va analm Mstonce di to «cveta» *!
«gli XIX ( Trilling. 1939, pap 19139) Seguirti la seva biografia Intel Hctual
tfArnoKJ. Tr ill tng( 1939) mostra com enei 184C ArnoW llegia escrits i ar Ite les dp
Car ryl« equi considreve e) sauguia politic (peg 31) manir« que enei 1652.1«
relacions nev m deixat dl aer cordials fins al punt que • f Mite dels anys 50, Ar noides
refereix a Carlyte com "a moral desesperado" (pag 83) finelmef>«,ranv 1681
dBspresdBlam<rtÄC8rlvle.Arrold8firma"lfievermuci)iiMdCr>yle-(pa5 355»
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(65) Cii um ert» O IOTI, Mania* Uf «M pr lava an a^sfcrtimael recent aparegut
•HMf i* Ulli OiiLtrty "timm mm «««*§ to* « Ittirty? If is worth reading

i IKnf •• tf Ai la books ftft Inculcate toter ance te animai v m ing and
pr Trilling ( 1939) peg 236

(66) Hau«r(19S1)l!.paQ273

(6?) Trilling (1939) pefr 19

(66)
Ar f»W a Rugby, une (fete primer« Public Setwls' que, »le liSBVB direct to.
intentaren compaginar le tormacwr*ligioe« (Jefe alumnes amb le*tudi<fc tescwncws
íeshumenitats FouVnokJQuMntrodulltítudidBlehistàndmodrneeneIplè
tfest udii* Vest»»« modrne( peg

(69)
tnt cort oí ni3 oftm oontusnJ IttouQ t̂ Thtt ttvrt ts notAtng nienttttlly antagonistic
betweendRinocracy end state, that widwd.aa^dKnandB the other for oontpleteness tttot
ÉiMO'awdn^^^MaeBl·tt't.tti·lorpntiMian·tenot̂ lyr·pr·Mton In
tu« wf^üw tf to» dominan» end lewnmglv opposed tendencies of his t ime and ours

Trwnas Vnotó politeti itfiwvfnwi! flattr»« Ar notó more como'«» , ts net

(7C" Tf* groonfl ot VnoHfsinoidfiwt^ the mídale class navtoawftri^
recent «4 more »Hematic nwtar teil iciwlar ̂ ip . Weoer and lawnev have amolif wd
tat scarcely modified his basu. KÍ» of the srpnic connection Mira» U« religious
totnne of the mtíÉt ell« and its social and politica' philosophy"

1939). tÉp

(?ll Perunaanelis A '«panatfArnoM, Trilling ( 1939Í. cap 3 i4 yfase poetica
d'Arnoldcorripre* Ti..'iD8lment JadkadBdels 50 P primer llit>re de öow.ifc
aperegueet 1149 1. ' darrer i,. »portant es de llSi Entri ISSI 1 1867 mm va
[HjMicar tres peces Lv t v t òt> 7 aparegué luittm iittrt de poemes entre els quals
diversos havien «stat

(72) Tn!)ing(l939).pògs ^,-26

1 73» TrU1im(193t),plfl SS

(74) EP Thommcfì(19S5 ), pegs 20-21

( 7S) Aquest pròleg Is sovmt comMrat ti prtmar tetti de critica literar ta tfVnold Is

^
( 76) Prefaci dell 853. citat per Trilling ( 1939), (4g 1 39

(77)
the ethical conflicts of a complex and ever chanyn^

Trilling (l 939). pia iSl.partfre^ant

(78) MohdolíorpranoTeíMinmolUawactasArnoWutilitílRtvnoldsielsseus
Discount • VAtaÄmw per definir un problema ttóric * la critica artistic« com es ti

til Trilltng(!939).ptu iSf
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( W Tnlhng ( 1 939), pip 256-240

( mi ¿quest Is M IM M »libre ro*s famos tfVnoW. Cutter* rtAnrch>\ \ «69 > Veure
tarnt* Irti ts'<Wo«^<* cultura a Williams* 19S9)

(11) f f «Mii| (If 39), pÉ| 94

(S2) //JA»: .Vir*x'/lV>/,'-ír/¿.'( 1 07e),ct«at per Trilling (1 939) pag %

103) Ïri!hnç(!939),pag35:

(84) "T he ojlturgot a nrtHyincluaKitswhote intall̂ t Jil ad tvity-.
SCtHft. matimi 1878). CIM par trillili ( 1939). pfe 338

(85) rfìeSrr+rtìwitr^ 1949)

(86) f ante* nif9* 1852) LeaigDr««OicK)apar«guHanv I853ambeltitol
I analisi del Hibre. v*ure ir il Ungi 1 939 ;,w KH

(8?) 'Arnold scuitur<<tKno(signiN whet the wonjc^nwn^ does, a vague

grace t)-/ e«^ eitlen , the conscious effort ofeachmantocometofhereah^ionof hi-
Trilling > 1939), pag 230

eupression of the richness o» his m ind ( ) Sty le is character , it is the qual itv of a
mr. i emotion ma* apparent, then by an inevitable extension, sty Je is ethici, 's
gtvernm«nt( ) What is tru^«Juca*iv« and inspiring is what r«ma'"sot the poe»
«htn r* is translated into prost* Citatp«- Trilling ( 1939) pegs 30- 32. a partirai
b cor respondent ta dr 1048 < 1849

(89) Trilling (1939), paf I45-I46

(90) TnlhngU939; pag 247

c 9 ll Alfrrt AuMin rtiffijrfrveiKfifPtrui mm (Tarticl« apflrwjuts a T!HHi BAR I! fle
1 869 dedicava ta pr imara pjrt a to poesia tfArnoM i la sagona a la d§

fawAnir ( 1973) pap 93-100

(92) P faulkner( I975)lntroú pag Siculi •iradas 0§ la ortt an qua norriscomanta
aquest« crttw petoant al teu total draaccrd mt> las lasts dal crit«

(93) kelvin ( 1983), Iniret Tambt dwtacat par Tom Hilton. UHiwutopun, NEW YOftl
REVIEW OF BOOKS, 2VAí>ril/ 1 985

(94) I» Faulkner ( 1973) Introd

(95) Pau1ThOTpw(!%7)pa»167 TamWotetacatper^

(96) NomasßernardSnawfarafrarKiiaölprrtufidconeueflwtque.welsaf^
tenia <k la pintura fraficasaorrteinporan la »concretament dt l'c^^ 0
BarnartJShaw ^krrvur /-f/w/»w. MM ( 1936)11. Introd

(97)
Henderson ( 1950) pag 113. i Kelvin ( 1983) pa» 45S iacaranda e* la qua!
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Morris eiHAffwMtt Of tftfPopu ter tnt Otante Arts' iwo», MM» I93$«i,
»tract«, pao 63- 72

(98)

«her teté é putite perqué constdBr i detingudament ti problem- > te »guaitat saiol

(99) " e

norns8Tfwm»War<Jte(íHM«rc197e,Mender«n( 1950) pag 113
Tal icofndwtac8Kelvm( 1953)peQ 455n.

you(
oí impracticability and generali» »on, that l apt* of existing evils without suggesting
rtmsHes" (YtfrPepvur art toar* *•*-(*( ISM), MW 1936)11 , extractes, pag
69

'100' C*-tedPMorr)S3Th«Ti8SWar^ííHnerçi978.MendBrajr(19SO)pa9 113

(101) trilling U 939) pac 145- 146

(102) Williams !';5£>pag :03

(103; Trilling U939 J pa| 103

i 1 04 ) of the literature of France and termtny, as the tnteltact of Europe tn general , the
mam effort for now manvveers has Deen a critical effort, tt» endsevour mali
br anches of k nowtadp, theoiog> , pMoscphv , Maor> , r t , nwm to see the object si
in itself it fttllv if"
£amyi/f@-itKim{ 1863-65), Fref*t[Nw ton An'.holojy. 1 975. wo 2 196;
trilling va enora mes tmli f M'noM afirmant "Ye"krnol(T í. «eclectic

13

< IOS) "the great work to oe done in this country, and at this hour , is noi with the tower
class« but with the mutile ( ) if he tetras the enlargement of wer * ing class life he
fcelu*es «ut it depends on the previous enlargement of »«We class lift"

1 939) pag 349

{. 'O* > Per l analisi ds lerelacwentre poritanisme
veure Trilling ( 1 939) 09 7 AfpMts anàlisis apareixen als £ssatsanCrtfk*!sr
i 1563-65) i • ftHurt*a*wrttiy( 1869)

( IO?) Veure Trilling ( If 39) pip 205-207

(108) '̂  «IM Mitte ctenidi omettono^
them phi llistin« M fo» general V. with how many oí us. are thp main concern erf
life limited to this two the concern for mak ing money, and the conjrn for seving our
souls And ho» entirely does the narrow and mechan «el conoeptton of or secutar
busine» proceed frej» t narrow «4 mechan») of wwhfieM&i»i»iit Whit her«
do U» united (a3nceptionsm«ke of our lives' 11 is because the secano named o< these t wo
masters-concer .is present to us the one thing needful tn so find, narrow and
mechenictl e way, Ml so ignoble t fellow mailer-concern to it as the first MMd
bet»me5pc«ible.endhavingt̂ onceejlmltied.tAesthesiri>erî
char arteros the other"

). Hartón ( 1975», peg 2227
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(109)
intel·ligència. • l'apr andre coses t adúcar -se mtel lectualmant par at*i dwcotw ir to

en to «^atvWwíar« ien te soc Wet bur gB»quf intenta imitar
rart$tocrte»e Trilling ( 1939) pip 205-6 Veurt tambe I
1566

( M O )
civilisation whan h»sWlrs re earned twelve Urnes a <to^ from Isltf^wi to
Ontrwril. and í rum Cambanwll lo Islington. and if reilwty-tratns r un to and fro
between them every quarter of an hour He thirgs it is nothing that the trams onu
carry him from an illiberal, dismal life at Islington toan illiberal, dismal life«
Camberw«! I. and theater» or »v tell him that sucft« the hfetnere" Imyton
Cr iticism ( 1 063-65) cttM per Trilling ( 1 939) paf 2 11

(HU For /M-rwid the State was rnore then efficient ergano* admm»5tre»K)n itnada
ipif iti«) value beyond tMs ( ) 1 1 is the nation m its collective and corporate
character i rilling U 939 »M| 169

243 Edward Bum« Jones (1833-1896)

1 1 12) Rosoni »a dwenvo'upar
nos"J005ecap9portacK:'novenicap*voluc»o A «rtir tei auaart Bocca Baciata
( 1 860 /.continuar 8 repel int et set umetta ti recerca dt ta Mitas ̂ wwna
reír ata* en postures afectades t representant feterminKs mites fernen w No uri
s»no 6ur ne Jones qui dwenvolupare els principis dei Pre-rai*iiyf»e fins a
transfer »ar - te §n un «IH clrin»t simbolista ( Iste Oalltr v , ! 9 04, pàg 29? , i

(113) Veure cacrloh 2 3 3 1 2 3 4 tfaqueita introducta htsUrtca

(IH) Mttktn, ( i9S:).pai5 125 1 i27,Astacaeìselements 1 iniab del tractament ö algur,,
fons m els quadres di lir ne Oonts i els cons r̂ a precedents di I Ari Nouveau , pag
1 57- f . «studia Iti cono«» tom tntrt Sur« Onfws i ti movim«nt » imbohsta tf una
banda, t enlreaojuests i ti modernisme
Idilli M%7), pi| 22. dBtece 1 origan angles del moder ninne a tota f urope, \ el Iti
que "artisti variamente significativi COM 1 inglese b«rds»ev, il belga Knnopff , il
HdMO í linger , i nostri Previati • Segantini non sene ojmprenslbili sana ammettere
uninfluAdelTlotiettwno'mganeraleediBurneJonweWalterCranein
prtKX>»ar Tawnaíeu. »ablactó dB Bur w Jones amb einodrn»«ne passa
netewar lament par ta reUcw d" aquest «iter ml» ftorfs » per to hier o>l prapi
Morns,* lamateiKaforma.el wxed'unwoorrtiponaUXel moviment de teArts&
0-ifte, oonsMrat normalment it vintè anglesa dit modernisme (fes tf Bauest punt de

(lildm^
Oledton, Benevolo, *pn, Collins. Seile. OoVtant . De Orto, etc ) i els estudios dpi
f̂ itnent de Its Vts & Cr¥ts ( Nfytar.Lambourne, Starry. )
Nto;8ltanautors(W.oííorfftaiT^itzaaí.<Wans»r,l«tasi(X)ntrar»a(PFk>ud.Manw
firn)

(115) Veure capitoli sotre la btayaf w dB Morns
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Uliïr 14/Nov /WTdiripdaeThomesWrdleperltntdetapiaos (Mitíw»,
IW/4i,ljÉ|3S3)

(II?) M^twwor»oorrttmoorirvwtxwUwti)mpoB\b^to*«smwUhMorris Thai
Burr»Jon§s(

QUMTEMLY ( 1899). peg 489-90 Ois «li punt <k vista artistic, Tut mü
«rwus M prmw^nt influence that affected Morns his lifelong intimacy with Bur ne
Owe, wrtmüey found« on the »cure base of common tastes and swmlar vitwsof

humanity'

(118)

U19» Cnaqunttanttt, lauter
ai ir ma oue "at last the painter s influence, refined, delicate, loving as it was tended, if
it hafl any tffaet at all.towtBkin Morris's lutrarvart *
QUARTER!.* REVIEW,Oct 1899. peg 489-90

< 1201 So t̂ tot a trav« de Taritele fir*-ft0i*dfitim que Ru* in hevia »uolwet ent»^ tes
Conferenc'e5(JEdimDurgh LA'ti*'&ar,4mnc.~'Ji.itJ.'C. 1SS4

mortusonr.
vtconitKV Tamöeracul! lacar la que Burnt Jones envía a Mor r«:

(122) iïm T$

( 123) Theodor (j union Mur a's Rotarti i couW nrt Athis w his own, sow oraujht tópther
a ntw grouc of ir wn* to hplp htm Once iptti there tvert «wi, ano thou^ no tiltt
«ü ever «Maenad to tntm , thtt it ffftcti^K/ a ftoond P^e-Rapn«i;te ftrgtharhiad arv)
one that e»c''udad Hunt and Miilais Again , e**tl/ m tn 1 848. tnere were tnrat
«pntnaiing oersonaini« inetti , Morns an Surnt- Jene» and for supporter
(tapes Prifisif Pol >en arid Siannooe/ The major liter arv figure «as b*mour ne
lite Oatltff( 1984). pa§ 23
Alesa la directa participat« di Mor r is en rancarne (fels murali di! nou aä»f «i dt la
(Mor d Urnen . aouests es oomenten en ti apttol 6 , ttor r is Ö»i3mv«*r "

O 24 > Carte-) i ascr tt§ tf aquesta apoca ref tenen l antuasiasme di 6urne Jones i la »«a
aúmir *K> peli Pre-Rafatlistes " Whlbt i wm painting and Topsv was making drawings
tn Rciiitti s «ut», ««art antarad tt» gratest pnnis thtt w on artf» alivt. William
Holman Hunt -swíi a granii- toot ing fel to*, such splandDUf ofaman with a wiry
gDHtenbeard.andfaithful vwlet eyes- oh. such aman ( ) And all evening through
Rcssttti talked mut qKr wusV wch talk es i do not believe any man could tall beside

Cttat oar Lindsay ( 1 975) peg 75

(125) Barnam/Herrisi 1984). pag 107 -eurneOorw would «em to have owfitr»
progriita and was car tainV the chtefexpor«nt of the type, which Rossetti
acknow Wgad aj "marvals of ftftnft and imtynatwt dMnte"

(126) Mo«on. Londres, 1857 Per Vevolixk) editorial del« llegenda r tur »ca a m itjan-,*!
»giexlx.veur«Banham/Hrns(l984)pag»l5l-l56
Per alsditHji)UBdil«dKKidilspaafr«dfTarwTyiondBMo*on.lanv I857.veurep«js
1S6-1S9

(12?) "With Edward, tt I Make y s fiarte fArtbrt bacarne literally a part of htmielf its
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«ffflgtti and beauty ,ns mystical n «|Mn and Mbit Äwslry if act w. the world of
tost history and romarw m the names oí the ptopte and plac» -it was his own
Wrthr tgnt upon wtitch he enterar
Georgiana Burnt Jones. Htmrufsoffatorfffur/v.Anef.cttet. per 8enham/Hems,
(1914). (MO 170

(128) Per I «volucK) «l Oothrc Revivals el« any^ 50) 60, veure els apar ta»s 213,1 61
tf aquesta tesi

( 1 29) il UM (to Tnstany e iseult apareixarè sovint m l'otre o* Moms, »ore tot » els
praduclesdccelremésartlsttcOBMxrísíiCo, També en alguns dels llibres* la

En els dar rr s anys 50. Quan nor r is esta intentant aprendre a pintar, un dels seus
quadres -que no si» cfl·irvtl- trartave aquesl temí, piré, on mes acuradanwii eh va
tnttltar is vi ti »libre de poem« /'/V/VïWwparcUrwMrv.putilícet I any 1858

< ISO) Correspon 8l5 anys 18 73-78. quan Swinburne i Bur ne Jon¿: "r^eprticularV
•Ètri
230

CartadeMíre cHadBper
Oiorpma Iwrnt- Jews

{ti:) »

U33) fcanharr, Harr-ü ¡904) Pag i:¡

i l !•< ' is convdwa et pr tm«r Hi tre dp Sutf̂ irnt farmwtoftaf' \ lee i com to pmntrt
otra dt. mcMfnent estel »cista angles Quan va apareintr , la er itica va atacar duramtnt
ta manca ài «ant inpt »wrai i SwmOurne «nitri una refuticw de pofti *»§uo»t'"
SotKe la relació * Swr*urr» amb w«is «i finti« to uva vida, C P Tnampton
( 1 977/2»), PÄ 274 "Mis (Sartnturnft) Viars of rtvoM h«l tnàtí »n brttMMri. tnd
he was now the 'prngntr if Putney , ttptmnf his thirty ywrs of pnttvi rtttrtmtnt

TumrtWatts-Dunton'

Tur suing his own cult oititautythrouo^ltqwfcrvindmylhoK^Kalsou^
Oras to» svtr Rossetti s rdt « Mr of tt» stund phase of PrffketaitttM.fty
this time quite unreojgnJStbH; m t^ terms cf 1S48 M ctoth/ aligned both to the
tRtneliCum and to *vmbol»$m
TateOsllery(19M).lntrod

R ulk m s views on the 1860

(117) Veurepag 2? del capilo! 2 24 TOOT» i el pensament dpJohnPu* in '

(158) Vtureelse^*«)tntfA*/to^/*//?a^^
Ctark

(139) tut tbttred relttwm tnd tnhtrtnts platatntriiis wfwthr in ipact number y time.

in ever/ rt. tnd the stuoV of 1hem isterilirei leper Me «^^ It
n the branch of rt-phi tatophy to whict» the word «thè!«' shouid M tir »et Iv
It«»«, being the inquiry tnto tnt ntture of things that » themselves
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tfw nupw SB09CS c* iMtMBbt ÄM§Ä thf/ reprtnnt witting, ind üf¥t for MMINN* ,
tMif or N service btinfl tt»ir ptoeamtnjss-

l
O40)

f rt • % Awftftr < tISf ), H

(HO

tntrsels8utorslWinscitaC»oroiHoracirS2] Veure
Clark (tetara en eh se« comen» y is *)

Clr» C

( t42) E n aquest sentn. H U ibr e m« representatiu R
reprenen» a trev«, d Ai, .''i te «e» * lacraría, un nou «will tf este' ca

2%
1 304 lambì snore et aeu nou concepte dl ta miss »o xjctti dl i ar MMa

1 1 44 1 Moor e s tar K ww> s?wws • strani Pre-fiepnat'tte i.iflumoe va f» mm
n:s 8BS*r«tic stvìeoutof
§1» turning hi! t«n

* 145» WtllMff Hirrt* ÎPI '^mf£imtfisi^mff't 1867« Antfr«r«wt htvuesttt
estudiant la possila iitat fun Ui&redf poemessÄrt i caiguda dt i r oi«»

m PIAI«*- mi T»« cítete t*woÉ wtiMn entre e!s eontK
1 66C- 70 ) nwt «no contts «letfwvils » irtír KS « la

ictctediP·rsao, )

14éi

i !4?f Lar, 1 8 73. Pitar publioi un «tullí sobre «QutstprKite historic, Stunts
fi y of *

(149)
.»XtPH*i largona

I «Ì4

1 149» Per la relcw A Burw Jones arnb els r t)5te5dpi moviment esteticista en el$ anvsW
am com ptr i analisi iti »«reaCJDDJjymm«: vtirf TtttOtiitrv ( t%4), M 29?

(ISO)

( IS) ) CofD el cKfcdpPeneopei TfrfarM Pars** Vture Melken ( I98i ). pag i?

(152) Par unaanèlisi vitralls dHa aerie Tnstarry l Iseult dt 1862. Sewter (1974-75), i
•«miiimrrts (I9M). Up 181 - 187

(153) twNp»/Mrrt§(1fi4}.pig1f4

(154) Pr I anàlisi ft lamiedBl·isJOSdBSUnhope Mall, v«ur»Lind8Parr^( 1983). p«
1 14- 1 1 7, »6anham/HerMsM984),W 187-193

(IBS) CiWpef MeUen(1981).peBl23
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ÍIS6) En pirautedBl propi borne Jones "El reelismoesunacop»«direct«(fcl«neiurolei8
Yo er» que la pili emplea «hers a dm »unte, in ti manente w 9» tes r M stai
fotografiem reproducen con identica exactitud k»cotores v te formes, di queel
realismo, Al que tanto tÄIan, no twne nado ouevr con el rte. y es sóto una ciencia.
ltTdu<JBM«nenif interesante con« trabajo oenWicc, pero natìs mas" CUat per Heiken

»pÉB 120

2.44 Ltclectlclsmt arquitectònic I el 'Domestic Revival'
Norman Sfcaw

(15?) \8poesiarorri8ntKaexpressaurirwj9ntusi8smeper
hmiis envers tot el que es relatiu a la vida elemwtal i lliurededubtes.de
c iv i 'trac ws r tmit ives i llunyanes Aquesta veneració porte ti dtsocÉr wnent di>
"Noble sBlvitp*. del 'Notile qr m", dtl "Virtual rome" i <tel f ft4às»i11fr
Nvtnr <1943>P9 21?

1 ' c ? ' L epoca dil Revival ai l art de' sefte Xilt coincida« amb 'epoca di la maio-" io di
rflw«iof»stftAfwsptrs £1 prooMlNMnt riMttrair um utilrtJü trat' d§
ratxr.struir el tn «1 fes pur tstll «gì« xn í ates que « consider ï-à con
pic p«- í i pr «ir ̂  wnportir , l§p»tiint , ̂  d«»*uecw di idtf KIS

? 52 SB^tliàPAS funMipr Morns !'•* 1677]

i C« » fturt toll«« ( 1 %S » i* part ded'cada al r«wntli«nt er« els «üb
caràcter sucs du

t '60i i-evsner « iféSj.pap 2'9-24l ,̂ ire lartK^esJicifKiOöre te uruawtÄMins t
fin escala i te » ivendK oberes a 1 Anglaterra » ictonana

( Its! > Austin /»»twt jw^it 10491 1 ¡f#?»c?j(,tf IV i I0S9»

Tal ICOBI diy Cullins M %5),pt| lOS,ent»nem»dBladitu$io<lelqDticen
I arQuitactura eclesiástica es dn al ftt Que resultava Ms t^arot que to const r u^ io
cltssict

( 163} Lapr imera s més detallada (teer i petó (kl ooncursdf Whitehall, freqüentment citat peb
rn r̂̂ tirs * I arquitectura, aperen il primer cepitol dB Pevsner ( 1956), pap
IS- 16

C 164) Segons o ö Sooti ftnan^mf^rtimm^Am/ticfigHsi IS79), Londres, citat per
( 1936). veure lambe. CoUiïsf l%5), Clark. ?f*Mf»cK*»¿l( 193S) i

(165) "CaP9Htíl9t^C«fitur>mrk(lwl>v«ducAedaTidint«llig»»tnw
irvite COPY ftf l̂ i Omlury» ̂ rtiwrfc tf wy iwfl wittitr pou ar wMftrtnt musi i
contend be living work"
Norman She* . C<r resporrtncia. citat per Lambour ne ( ! 980), pan S4

( 166) Pau! Thompson ( í %5) pa* 2Í4-23S i í 1 %7) p*j 59

( 167) CnérteEastI*« HM(r*oitt*ùt*hKR*H*l( 1872), London



395

Sobrt el sent »ment fr rwxjncie experimentat per It cr it tea arquitectónica desde

arms rack»ia1 ist« de to er Ute« arquitectònica ( A Historical Inquiry into ff» True
PrincìptKoftoutv in Ar t. mcntspKitììy mm ntnnet toArthittctun, 1 848 )
Fer gui3on |t v« planteior to mDMWI ü superar I Mstor ttisme eli 848 , e! Que
contrita anb te M» «posades per tust in ni to »vi defense ari fot« s te mtttixi
epoca i veure The Sfw Lamps. IÌ49)

1 169) vtirt til irmi« *ritli Qnimtnmi I838M ¿^tì'K/tcp' 1840) Analisi i
riftrincttsaft Williamsi l9S8»pagE93-l23

(170) UnetlecticoesunfìlosoloqueptseporencimadBpr^uiCKR.^^^
consenso «ipriti , «Mor MM y todo to q« SQtujp la opinión ài to masa, que st atreve
a pensar por 51 mismo volviendo a te principios generate mèi evidentes ,
examinándolos , discutiéndolos v »w aoeotando neda que no «e evidente par experiencia v
por larartn E s e) que de todas las filòsof las que ha anal irado, sm respeto a per sot »àiy
sir, parcwliM, si r« necho su propia filosofia que les es peculiar " Diderot ( 1 775 ! ,
ciM per Collins ( ! 965) PO 1 1 Viure tambe en aquest ¡libre, I evolució di la
partuli «»«icen la fi tosofie frmctsa del x« pap M9H20

( i?] ) iadsnonir»acie Reina Anna apìicads a un estilar qüitettoriicpf ocedeuflel 3«Qìexu i
part'cylirinwf faquetitpra St be com a nom extsttaclaranwnten rtdenttficacio
diN esti li*l$ moot« . no i havia empral en 1 arquitectura f ins que no va donar -se un«
pr ocupat ic m oeh estils popular i Tanmateix , rim i tot actualment , lesti!
Rtina Anne arquetante s utilità mes ptr itìwtifK»" »I stu rtvivtl que ptr 1 estil
erifltnan Tambe Pevsner 1 1 968). (MB 317,dBiacalairoprec»swdiIttfiì>e

i ' 72> Letheov ( 1 935 ».cittì timtepr Lamoournet 1 980) pao 56

n ?j» P Stan*, i !<*fS»pt 1$6

( 1 74 í l̂  detà trets HA distintiu* del "Ouetr» tont Rev uat" és ! enjrimjtrotrit dì te
finestres íes causes d §t»e son otmament di tipie funcional , pero ti qui ano
n aqufst per «de ts dw or mapa-twent a la dropcw di i impost soöre te finestres OP
ISSI ütoaB (!%!), pig 35

(175) Pay! Thompioní 1 965) ptp 286-287

( » 76 » "ñm victor tan arefcitecturt at r»is tiest hai a confuí» and or ̂ in îity all
5t ill e*cit ing tddov , m dec idad contrast to the gre> f ic' cold ar chaological taste of the
1830s ew 1840s' Paul Trompsont i%7)pag 56

( 1 77) Cn el protette dt Bedford Part v«n part icipar -hi diversas rqultectes entre els qual!
dKtaquen, ames de Shaw, Godwin iVovsev

( 1 78 ) Cxistetven molts POM» ssttf ttzant Bedford Park i els sws habftants
( 1 968). Umtourm ( 1980) i S t ans* v ( 1 985)

(179) riorrisv8(lBCt)rr la Swr, Möwe de S*iew Pevsner (l %6>pag ! 20
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2.45, Elf primers dlssenyaóors Industrials Christopher Dresser
(1834 1904)

I

(180t

toia i pvoluCK) del mov t̂nt romàntic i més que un est il Neogótic . « tracta tf un
fMdievflhsmtoanerK ui se^ or r«ponoria« le guació inaugurada per Pugin que
tnckxi • Se§U, tyWarftaW t Strut om • rtftrfi principis, encara que
cronològicament i estilística siguin seguidors dl Pupn U «gone generació correspon
tl moviment «fel Gothic Revival i « or attenta rn*odD»oawament per un rationalism*
estrutturai La tercera ganeratto correspon als r quttectes. om Webt l Shaw , que
planti)« to teva superano tfns als term« di 1 ettoctieisma

(181) William gyrgtss fou un drts dar ran arquitectes que es preocupa di dissenyar tots els
•muori! »is saus auf «w totalment integrats an '«s tendencies di Vesti! naogolic i
di) Oman Anne Rev iva! postar wrwient Treballava jovmt amb to ftrma t alguns dels
seus tftawys per mobiliar » for« produïts i eonwrpiHtms dB df Morris & Oo

n 52 ) En gner al , la malar la ff htstor m dsi disseri, i í estudis sobre el dissen, victor li
ananveton aguttì fanoman dpi eanvi dt PAÄIIC 'i 1 época oonsWrant- to perfectament
reaiit^apartirdflsanvsSO D aquesta forrta ti moviment 61 tos ̂ ts& Crafts
s or »finí i es dnerwolupa en relacw íaguett nou amoltnt Vaurt Ptvsntr ( 1 %3 \
He*ett ' I960). Lawbowr« c !9SO», Marartfiy ( 1982), «an»y ( 1985*

n 33 1 Segons Ptvw inflics, tl terme "*rt Fur «turt" aptret» pufcluÄ per primtr a vigads
1 any 1 8è8 en una revista espettai 'trac« tf ar quittctur a L autor ojut mes feu per la
beva difusió foy Char te hastial i ( 1866) Mwtsafíftaaifà^ÍmtoPwmr ( 1%8),
pa| 32?

( 1 84) Ja Walte" Crane, dKtacst proftsswnal dt les Arts & Crafts i seguidor o> Morris,
oistata el rol )ugM pels Pre- ftafae'istes en li gsnev * la v«sani obttttual *

Domtsttc Revival" Cram ( 1 9 1 1 ). pii 48

Paul Thompson ( 1967) pegs 86-87

< 186» Meskett ' WOSpags 48-4t

(18?) Veure /telin U%2),S*iwwfe(1%2) í Paunhtjmpson(1%?), pòg 83

( 1 88) Ftoud ( 1 952) Les tesis di F loud sobra el «»any victorià foren dmnvolupades
posteriorment per telin ( 1%2) i Symonds ( 1%2)

(189) B*e( 1957). paç 1 46. Macar Uiy ( 1982). pa» 56. Lam bourne ( 1980) pag 49,
afegiix que I obra dB Dresser "hw bean mora influential on the 20th Century than it

.in his own lifetime'

(190) MaC«rthvM982).pag 56

(191) AW 6ft ( 1957), peg 134

( 192) Veure Varitele monogràfic dl Pevsner sobre Dresser publicat a VARCHITECTURAL
PEVIEW dp Londres, i tamba Ali Bae( 1957), pag 145 Per lo reproducció grafica dels
serveis di to i cafe de Or esser, veure Matarthy ( 1962), L am tour ne ( 1980), Hestttt
(1980)
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C 193; "par a que estos [óbleles] noesUwwan
no pudieran disfrutar di titas* Cual per Htsktll 1 1980), peg 2S

( 194) No és d estranyar oue 1« major wtf est uöis sobre el nodrmsmeoWiguinuncaonul
importat t ürener entr* els precedents del Moviment

(191) AW In
estat professor uf botanica i ami« w ptrlfctwttnt I estructura di Its formes naturate

(1%) Entre 1 859 H 56ü rxesaer pubi »catres 1l itH-es dt BolànKa.diKip) ina deli guoifïr s
profà» Elmiooneiiewentdelaootariceidslaneluraesrtftexaraenlarwlisi
•structural dl im formes artístiques

IM2), ̂ wpÄf^AwifmpA9^»( 1873),
1876), ftamrnOfmiMHunan,

( 1971 vurt intArttfQmntoftoifní iW2),H"iiiiiisiäiiii«ttciBi«voii4« «AN N»
(1957)

( 198) S dMdranl I948)^| 370 "TodD «to solo es posible orarías a une visión espertaltju»
M roto wr> It coc i« y to perspectiva, MI enfoque que per m ita que estructura, color y
forma, « riunan en sistemas planetarios, y que ambia Millas, copas, pla.os , piper ,

• instr umentrs musicales en obi«ios que tiponen «I dwwdD la esenr.ta dl w

( 1 99) "curves will of found to be öeaulifu1 |usl as ttiev are «ailt in character , tN»
art «MB* su« «t m eher arter oeino, most oewjtifyli Proportions, lile tht cwve, mmi
be of a subtle nature'

fftartftvffiKtiffn* ' 873 1 , cita« per AH Ne M 9S7 ) . pag H2

200) Ta' s com itpraposw* Ptv»r »el seu priiw estudi històric sofert el at»rt»
! 1 956 », on afirmava te vtrdoros pioneros Oil Movimunti Ptetìr no »n aquel los

) pr intipwfuironpartWrMsdil vttdi to maquiné"

2ö i » /fe*/* Anr*>»3» tap»« I §62 », cnat per Al! S» ( 1 9S? ). peg 1 4?
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