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41. Els Merits it caràcter teòric

El desenvolupament del pensament teòric de Moms apareix
reflexat bàsicament en its conferencies Aquests són els texts on, de tots
els seus escrits, noms explica les seves reflexions (Tuna manera mes
directa, clara t contundent En ells aborda les qüestions oe caràcter mes
general relatives a l'art i la societat elaborant-les sempre des (Tun punt te
vista teorie La quantitat i varietat de temes tractats des del pòdium de
(orador ofereixen una visió molt amplia de la diversitat d aspectes qu€
conformen el seu pensament i mostren la seva implicació en els diversos
factors de la vida social Però aquesta varietat de temes abordats, per bé
que sempre estan plantejats en la seva especifIcltat, segueixen un únic fil
conductor determinat -i determinant- de tot el seu pensament la implica-
ció ètica i política duna teoria estètica Són, doncs, les conferències ei
material Basic per a I anàlisi (fel seu pensament D'altres fonts, però,
complementen la seva otra teórica en les cartes es pot veure ref leiaí el
procés de formació teòrica de Morris, les seves inquietuds vitals i mtel -
iectuals, en els articles i les col laceracions periòdiques es pot resseguir
la seva posició personal front als problemes plantejats per lactualitat
política t cultural

L interés dé la correspondencia de Morris obééix d diversos
motius Algunes cartes constitueucen vernacles tractats de pensament
polític Son aquelles dirigides a corresponsals als que volia convencer dé la
seriositat de its seves conviccions socialistes i del poder reqenerador
d aquest sistema de pensament Aquest és el cas de la coi leccio de cartes
que Morris envia al Rev George ßamton de Coventry entre i Atril i el Maig
de 18881 que van ser publicades com Letters on Socialism el 1894l3 un
cas similar es la correspondencia entre Morris i R Thompson er, relació als
problemes globals que suposa la vida dels partits polítics " Però en ei seu
conjunt, la correspondència personal de Morris aporta moltes dades sobre
les diferents activitats que desenvolupiIS

Les cartes a la família són interessants en relació a la biografia i
la personalitat de Morris, especialment les dirigides a les filles Entre les
ertes als amics *xcel leuten dues correspondències, les mantingudes amo
Aglaia Coromo i amb Georgiana Burne Jones En aquestes, atesa la intensa
relació afectiva que el lligava a ambdues dames, Morris no dubta en
manifestar els seus fracassos, les seves debilitats i els innumerables
dubtes que lasset jaren durant la seva vida Si pel que fa a la biografia
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personal ton mes illustratives Its cartes a Aglaia, des del punt de vista
politic excel leix ü correspondència um Georgiana Aquesta constitueix
una font documentai oasica per a resseguir I itinerari politic oe Morris
Parafrasejant N Kelvin, Georgiana, qui no acabava de compartir ti seu
entusiasme pel socialisme, obligà Morris a Justificar les seves
conviccions, a analitzar Its seves creences i tls seus motius personals, i
per això its cartes dirigides a tila constitueixen una part important dt ia
stva autobiografia política16 Oe la correspondència mantinguda amo la
rtsta d'amics, possiblement siguin its dirigides a Webb on Morris es
mostra més distès i confiat, i per tant serveixen per a comprendre la
dimensió humana dt la stva personalitat Degut a la llarga col iaboracio
professional tntrt ambdós amics, sorprèn la manca <Je rtftréncits a
qútstlons de la firma o als probltmts tècnics l artístics qut compartien
Aquest és possiblement un dels aspectes de la labor professional de Moris
mes difícil de documentar ja que ptr a destriar el tipus oe col labortcio
que uneix i obra arquitectònica de wtbb amb la dt! Morris dissenyadtr i
grafista, cal recórrer a la biografia de wtbb17 Dts dt la perspectiva de
Morns es oif »eil trobar ouiria fou la seva relació amb wtbb mes éniia d una
llarga i f vjtl amistat una cosa similar succeeix amb la relació
professional de Morris amb l'altre gran col laborador seu, Edward Burnt
Jones les cartes de Morns a Edward son potstr les mtnys nombroses dt
tota 'a seva correspondència, cosa relativament sorprenent atesa i estreta
amistat que els unia i la quantitat de projectés que emprengueren junts Si
¿s te tn compte quant nombrós es ei volum de cartts dirigides a Georgiana,
esposa d'Edward, aquest desequilibri resulta encara més sorprenent Ptr
moltes i diverses que puguin str its raons18, tl ftt és que rtsta una
documentació molt poc fidedigna ptr a conèiMtr réalmtnt l'ordre i el grau
dt col laboraciO artística tntrt noms i tl pintor ami com tls ttrmts tn
què fou plantejada La manca dt cartes, així com d'a'tres escrits tn qut
Morris comenti tn privat its seves idees referents a la pintura dt Burnt
Jones dificulta encara mes comprendre com i perquè aquesta coi iaboracio
es va plantejar i es perllonga durant tota la vida d ambdós artistes

Com ja s'han comentat tn tl paràgraf anterior, un altre bloc dt
cartts important son les professionals ja qut poden documentar moltes de
Its activitats desenvolupades a la firma Finalment Its diverses
corrtspondtneits tingudes amb tls companys dt partit en el darrer period*
dt la stva vida constitueixen un complemnent ideal dt la stva biografia
política Sovint postn en evidencia les diferències existents entre les
idees expostes tn tls llocs "oficials" i la manera personal de veure els
esdeveniments 11ts situacions polítiques, especialment en els moments ae
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crisi del partit. D'entre aquestes destaquen la correspondència amb
Andreas Scheuf* amb Bruce Glasier*», i anft ti Or. dfdtntburgh
Aquestes darreres f oren editaoes el 1951 per Page Arnot amo ti tuoi
iì^ff^fffiff^s 9f wiìtimndrrts c«n un pamflet de li LA80UR
MONTHLY Si bt normalment tracten problemes cojunturaïs propis de la vtda
de partit, tambe aborden questions dt fons I ideològiques SOn importants
sobretot per resseguir ti procés formatiu del pensament polític i social df
Moms

L'edició completa f critica de la correspondència de Morris és una
tasca qut en aquests moments tstl duent a terme tl professor Norman
Kelvin i ictyalmtftt només na aparegut el primtr volum /&» C&llectea
¿ ftters &f Wïllim nofrt$ voi M 848-1880 (Princeton, i 984) De tota
manera, existeixen edicions anteriors de moltts de les cartes Algunes es

trobar en les introduccions als CoilecteaWtifts ( 1910-1915) de May
Morris» i tarnoe» a wilturn Morns, Artist, writer, Soetslist, (1936 J on
aiguntf, molt poque?. son el contingut d'un epíleg específic D'altrts es
troben disperses en el text dt la biografia clàssica de Morris preparada ptr
JA nacàaii (1899 ì L any 1950, Pni up Henderson va publicar un primer
recull de cartes ordenades cronològicament» The Letters 0f willimlioms
íc fits fseritysnafnentísllw®**», \ 950), que reunia, ultra moltes
d inèdites, totes les cartes anteriorment publicades

Pe i out fa als articles, constitue ixen un bloc de material molt
ntterogtni qyant ai sey caràcter teòric Morris va escriure prou assidui
ment als dins sofre coses molt diverses i ptr raons molt vanadt? A mes,
els diaris on va escriure presenten característiques molt diferents entre
tus Durant els esdeveniments dt ta Qüestió oriental i i agitació
subsequent, Morris va escriure als dins en suport de la campanya dingiaa
per Gladstone Com a prtsidtnt fle la S P AB, tnvia cartts al TIMES i a!
DAILY CHRONICLE21 ptr deftnsar un edifici concret dt la restauracî  o ptr
desencadenar una campanya de protesta en contra (te determinades
actuacions ot i Administració o dels arquitectes its esglésies londinen-
ques de wrtn, l'ísgitsia (te St Marc a vtntcia o wtstminsttr Aßbty fortn
alguns (tels monuments que motivaren mes cartts (te Morris. D'altrts diaris
publicaren cartes i entrevistes (te Morris, com tl CLARION dirigit ptr
Blatcnfora, però alia on its seves col (adoracions f ortn mes constants son
sense cap mena de dubte en its publicacions (tels partits on va militar, 11
JUSTICE dt !a SDP i el COrtlONWEAi de la Socialist League Tampoc m
rebutjà col laborar excepcionalment en els organs d'altres formacions
polítiques com el LIBERTY dels anarquistes o TO-DAY Mentre dura ia s*va
afiliació a la SDP Morris tenia una seccid f me a JUSTICE, de COMMONWEAL
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tn fou editor t director durant quasibe lita la vida de la put! t caci ó En illa
noms va publicar-m articles de fora fun teòric sovint
reproouccions de conferencies, les novel les polítiques per entregues,
molts poemes revolucionaris, i «rant tit ti període de militància vi
escriure unes notes comentant l'actualitat política t informant als lectors
dt la posició del partit al respecte

In termes generals, Morris explica en els r tic les la seva posició
personal davant de qüestions molt concretes i davant de situacions
determinades de la vite artistica, cultural 1 política de la seva època
Molts foren escrits en motiu d un succés molt concret t constitueixen un
intent de valorar un fet n istorie determinat des de la seva postura política
fj titrts ref lexionen sobre una quest 10 política pròpia de r epoca i en ells
Morris vol explicar la seva POSICIÓ personal o )a del partit, en d'altres
comenta un esdeveniment cultural intentant e*piicar-)0 com a tal Objecte
rellevant aaouestes notes son la qüestió parlamentaria» les diferencies
amo I anarquisme, r imperialisme en general i el colonialisme órname, la
Comuna dt Paris, les vagues del moviment obrer, les manifestacions
ço1 lectives, o la llibertat d expressió les notes al "Weal", com Morris les
anonemanava col loquiaiment conformen un tot homogeni dins la
bibiiogn'ia de Morris i poden ser considerades com una obra única Malgrat
que r»agtn estat la base documental de la biografia política de Morris
¿senta per £ PTriompson 11955), manca encara ur j recopilació i edició
critica de tot aquest material tan important per la historia del socialisme
angles Respecte del pensament de Morris, aporten dades fonamentals quant
a la seva biografia política t com aquesta podia influir l modificar
aspectes centrals del seu pensament global L interès principal d aquestes
notes es oe caràcter ideològic en ells Morris posa a prova regularment la
seva concepció política tant com a sistema de comprensió de la realitat
com la seva capacitat per vehicular una determinada pràctica política.

Els articles no han estat mai publicats de nou fora d'algunes
seleccions aparegudes en antologies descrits de Morris, on, d altra banda,
normalment només hi apareixen extractes Els primers articles reproduïts
es troben en el segon llibre de May Morris. En el volum dedicat al Morris
artista es poden trobar assaigs t col laboractons sobre temes dart t
disseny que havien aparegut en revistes especialitzades Es el cas dels
articles sobre llibres i els diferents escrits sobre oficis artístics
publicats en les diverses edicions dels Arts & Crafts Essays En el volum
sobre el Morris socialista es troben reproduïdes algunes de les notes al
weal, els escrits mes famosos apareguts a JUSTICE i articles publicats a
TO-DAY Des de llavors» moltes de les antologies de textos de Mom«



506

reprodueixen articles f cartes als diaris22, alguns dels «als run este v m-
pt ventaoiement famosos aquest és e) cas de la seva autobiografia
política now it#c*ne3$ociiìtst apareguda a JUST i CE ti 1894 ̂

D entre el conjunt dels articles en destaquen alguns que tenen un
caràcter i un to similar al cu Its conferències, son aquells articles de fons
tn tls Que Morris reflexiona soüre qüestions de caràcter general amo una
finalitat clarament didàctica Entre tls articles més famosos d aquest
tipus es poden citar tl wrmarf we Now, aparegut ti IS de Novembre a
COMMONWEAL i que constitueix l'escrit dt comiat dt Morris a la Socialist
League, el A Factory m it might ie publícala JUSTICE el l884,onMorrts
dona una descripció mes acurada dt la seva idea del que haurien de ser les
ftonques i com hauntn flt funcionar (és particularment important tn
relació a la concepció mornsiana de la màquina com a fenomen social i
com a ftt de disstrtv) Aquest tipus d articles nan estat freqüentment
reeditáis tn antolog its at I oof a at Moms i quasiot stmprt amí» un tracta-
ment similar al donat a les conftrtncits Ot ftt, molts daqutsts articles
dt fons, tsptcialmtnt tls apareguts a COMMONWEAL son retlaooracions dt
confer treies ja dictades i ptr tant seis pot considerar uns lentos
perfectament tquiparaüles a its conftrtrcits quant a la mttncio teorica
Segws la relació elaborada pel professor LeMirtf diverses conf trenc its
foren posterlorment publicades al 'WEAL Demerits ttí$oc;*
(!886i, QurPolw U886;, Ar: & industry m the iXtiCeniuy (1887)
Socittv $f the Futura 1887». Tfm fíwoit of Gneni ( 18881,
of Mooem Society < 1890> In aq^est stntit, els rticlts de fons poden ser
considerats com conftrefictts i, c«r» a tals, composen lampi la documtrita
cio Bàsica ptr a l tstudi dti ptnsamtnt dt Morris

Finalment, tMisteix on altrt Oloc descrits importants ptr
divtrsos conctptts Es tracta d'una strit bastant rtduida dt proitgs tntrt
tls duals tls mes nemorosos son tls tscrlts ptls lllprts out til mattix
editava a la Ktimscott Press El primer que va escriure prologava una otra
dt Fairman sow e tls principis generals del socialisme apareguda tl 1888
Marcant les diftrtneits polítiques que tl separavtn de Fairman, Morris no
dubtà en lloar l'empresa de publicar 11 lores sobre socialisme amb intenció
didàctica, valorant-ió en relació a una de les obligacions de tot socialista
convtnçut, ftr prostlittsmt i educar tls companys dt classt24 Tanmateix,
tls stus proltfs mes famoses so ,̂ primer, tl que va escriure tn publicar a
la Kelmscott Press i* Vtwï* de Thomas Moro 1, segon, tl que explicava les
seves motivacions en reeditar e) fames capítol de Russin On thè Nature of
Gothic La importancia dt cada un es de per si prou tvidtnt només
recordant que Morris fou, ptr una panda, un dels darrtrs escriptors que
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continuà la tradició dt im utopies angleses i, per l'altra» que m estat l ir
aquest homenatge al mestre RUSK m, t) propi Morns es preocupava dt
delimitar raw»« teorie del que es sentía oeutor respecte f til Amooos
proJep es wden trolar entre tls tserfts reproduïts per May Morns el
1936 si bé ti segon ti faci) dt trobar-lo inclòs en edicions posteriors del
Iliöre dt Rysicin21

44. Lts conferencies

L'activitat de conferenciant ocypa Morris durant els darrers vint
anys ae la seva vida Morris actuà per primera negada com orador en yn acte
el 22 de març dt i 87? en !a reunió constituent dt la "Society for trie
Protection of Ancient Buildings Mo srva comervat cap nota ni document
del parlament de Morns apart de la constatació del fet er. les actes de la
societat El matei* any, però, era convidat per uria instttucié, el "Trades
öuiid of learning , per a dictar una conferencia sobre art i disseay Tal i
com apareix a les cartes, Morris va preparar molt curosament aquesta seva
pnmtri dissertació, i el text elaborat fou el seu primer escrit teòric The
Pfc&ítfre A'ts. out posteriorment seria publicada com The tesser Aris Ei
mateix any, la seva participació en la campanya d agitació per la Qüestió
Oriental ! impel·lirà ? prendre la paraula en diversos actes públics i
meetings Des de Hvors, Morris esdevindrà un otis oradors na&ituals en
actes de caracter molt diferint davant de públics dispars tant per la seva
procederla so.iai com pels seus interessos i formació cultura) institu-
cions com Escoles d Art, societats filantròpiques, duos culturals o asso-
ciacions professionals, limitaran a dissertar sobre art i disseny, en motiu
de les reunions annuals de la SPAß, moltes veoades serà ell lencarregat dt
fer el discurs d obertura com a president o serà el conferenciant mvitat a
traves de la E AG, entrara en contacte amb tls cercles polítics que aviat
tarnst l'invitaran sovint Posteriorment, dtsores dtl stu ingrés a la SDF »a
militància politica ''obligarà a participar en quantitat de mítings, a
desenvolupar una labor educativa per tots tls barns de Londres, t viatjar
arreu d Anglaterra Pel mateix motiu, també esdevindrà un dels oradors
me? familiars en els carrers de Londres t en punts claus de la ciutat com
Martolt Arch. Del 1877 al 189S» entre conferencies, discursos i simples
intervencions orals, es compten per centenars les seves aparicions en ei
pòdium dels oradors
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Darrerament, ti Lenire na eomptaWlttiat f datat Its
diverses participacions Oe noms en actes públics oe les que m na
constància tn documents t m l època26 Normalment tls diaris m
Londres t tls dt its cwtats 9ü visitivi ts ftttü rtsso AI itu parlament i,
de vtgades» fins t tot tn reproduïen llargs extractes, in alguns casos, el
text de la conferència únicament s na conservat tn tls reportatges
apareguts als diaris, especialment al TIMES o a la revista THE ARCHITECT
D altres fonts importants per a datar its aparicions PUD liqües de Homs
son its cartes En acuestes Morns notifica sovint tls actes als out ha
d'acudir, als que ha tstat invitat, o fa una relació sobre tl desenvolupament
del mateix També tn correspondències i memòries d alguns memores del
públic ts podtn trotar rtftrtncits als stus parlamtnts A l'època de
militància política més intensa, moltts vtgadts tra ti mattix Homs tl
que publicava a COMMONWE AL una ressenya dt its stvts intervencions
L anv 188?, Moms, amo una perspectiva molt dhistonaoor, va confeccio-
nar yn Gian dt its sessions amö l objectiu d'aportar daots soort el proee*
dt formació del moviment obrer *it may one day be published as a kind of
view of the Socialist Movement seer» from the msid«, Jonah s vie* of trie
wnale vou know ? Coneout com The Socialist Duty, ha estat recentment
editat pel professor Florence Boos 27

L'exhaustiu calendari de les actuacions de Morris com a
conferenciant elaborat pel professor Lenire posa de manifest com
augmenta eì nomore de participacions de Morns en actes publics a mesura
que passen els anys i com creix desprès de la seva afiliació política fine
ámbar a la intes^ss'ma activitat danys com el 1085, el 1886 1 el 188? en
què va participar er» més dt 1 00 actes El calendari mostra tambe quina
mena a actes eren i de quin tipus foren les intervencions de Moms Esta
publicat com appendix al U »ore de Lenire, unpuütisfteff Lectures of William

Fins fa comparativament pocs anys, its conf erèncits han tstat un
material poc estudiat de l'obra dt Homs20 Contra tot pronòstic, quan
6 D H Cole prtpara una antologia d'tscnts dt Homs ptr commemorar tl
primer ctnttnari dtl seu nalxtmtnt̂ stltcclonl només onzt conftrèncles
i, en tl pròleg, no justifica posant èmfasi en la importància del pensament
social continguda en aquests textos tn tls següents termes

Tor i think Horns is alive tvtn mort on account of what he stood
for an atttmpttd than of what ht accomplished; and m these
ocasional writings ht gives a clear and ttlling presentation of
what he was trying to do"30
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Posteriorment. Bernard Shaw confirmava aquesta idea a l'opuscle
sobre ti Morris politic tserit ti IS3611 m obstant, fow IP. Thompson w
dtls primers autors m cnoar 1 atenao score la profunditat teorica i la
qualitat literaria d aquests textos32, la mateixa idea fou remarcada poc
desprès per Raymond Williams 91! tls equiparava, quant al seu carácter
filosofie, als escrits dt Carlyle, Rus*m l d'altres pensadors del segle xix
angles33 Actualmtnt, Its conf «inciti són tls tscnts mts coneguts i mes
llegits de Morris, f ms al punt que Paul Thompson tls considera tls unics
out téntn un vtrltablt valor HttrarlM A ptsar d'això, no totts Its confe-
rèncits de Morris nan estat pubiicadts ni totts són dt fàcil accés Ftns al
llibre de LtMire anteriormtnt reftrtt (tesi doctoral dtl 1962, publicada el
1969) no s'havia establert la quantitat de conferencies existents de Morns
ja que no havien estat destriats els esborranys continguts entre els
manuscrits dipositats ai British Museum ni tampoc navien estat identifi-
cades totes les versions de caca una o la quantitat de vegades que foren
dictades Lenire ha comptabilitzat els tents diferents, ha determinat el
tipus de parlament de que es tracti» ha establert les dates i els llocs on
foren dictades les característiques de I auuitort, i els àmoits on nan estat
publicades, i, finalment, na confeccionat un catàleg de tots els textos
recollint-ho tot en el segon appendix del seu llibre El seu treball
primordial consistí en editar deu conferencies inèdites Posteriorment,
Paul wer, n na editat dues més la primera, Jit$f/ce ¿nüSiKijnsfn ( 1885^,
com appendi* dei seu voluminós estudi sobre la component utòpica del
pensament oe Moms Ä, i altre, MÜW sfmll w? L w Then ( 1889), ho feu a
través de la "William Morris Society"

Tant el calendari com el llistat elaborats per leMire demostren
que sovint Morn: dictava diverses vegades ia mateixa conferencia i poques
vegades rtfeia el text original, àdhuc quan havia transcorregut un cert
temps entre la data en que la dictava i l'època en què fou escrita36 Segons
la relació de LtMirt, ni ha constància d almenys 197 textos diftrtnciats i
identificats com a tais D aquestes no se n'ha conservat cap escrit d une s
set i, molt probabltmtnt, són tn rtalitat rttlaboracions de textos ja
dictats Tampoc no s'ha conservat t) manuscrit ni cap altre tipus de nota
d uns 96 parlaments, en la majoria discursos t intervencions en reunions i
mítings a 1 aire lliure, però tambt d algunes conferencies D altres, malgrat
que no se n'ha conservat tl manuscrit original, han tstat reelaborades i es
poden trobar tn d"altrts fonts -esptcíalmtnt al TIMES í a la rtvista ThE
ARCHITECT- D altres ts troben a Its pàgines «1 COMMONWEAL Dues més,
On tñe Printing of iooks i The Art of Dyeing fortn puolicadts com r tic les
en els Artsè Criftsísssys Finalment, dels diversos discursos i lliçons
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inaugurals Emits per Morns en its reunions annuals de li SPAS, ni na
constància d un total d onze, moltes de its quals només es poden trobar en
ti Dut llet i de 1 associació, el S PA B Annual iïeport of m Comfttee sense
ntver tstit mai rtedttidts

Lts conferències més conegudes són les sue el mateix Morris va
recopilar i preparar per a i edició com a llibre. El 1882 Morris va
seleccionar cinc conferencies oe les ja dictades en aquella epoca \
apareixeren amo el títol genèric de Hopes ana Fears fer Arts Aquest llibret
contenia les següents The Lesser Arts dictada el 1877 és la primera
conferència de Morris, Tne Art of the People, \ 879, fHk mg the iesf of /4
de 1879 de vegades può li cada amo el títol Hints on House Decoration, The
Beauty of'Uff, 1880 també conectó amo el títol Laöour and Pleasure
f¿rs<&¿a$üur an¿ Sorrow, i la conferència considerada com un dels textos
més influents en la formació del Moviment Modern, The fír$s@ñ:f$ of
Architecture trt Ctwiiiatm dictada per primera vegada el 188137

Aquestes mateixes i per aquest ordre estan reproduïdes en ei volum xxii
dels Collected Worts El 1888, Morris va pu&licar un sèqon recull de
conferències totes d'un marcat continaut polític V nou volum aa/upava
sota el titoi ae S/gns of Change set conferencies que tamo* nan esdevingut
famoses HOW we i tve anQ HOW we might L tve, 188S38» Whigs, Democrats
arti Socialists, 1886, Feudal England, 1887, Hopes of utilization. 1885,
Aims of Art, 1886, useful worn versus use fu/Toil, 1884 ,̂ l &»nof*
New Epoch, 1886 Tal oual estan puDlicades al volum xxm dels Collected
wo^s Finalment, Moms va preparar un darrer recull de conferencies al

que havia donat el títol de Architecture, industry ans Wealth però no va
aparèixer puDiicat fins el 1902, desprès dt la seva mort Aquests deu nous
textos estan recull us separadament entre els vols xxn i xxm dels
Collected works Sense tenir la conerencia temàtica dels altres inores ja
publicats, constitueixen una bona mostra de la pluralitat de temes 1
arguments tractats per Morris en les seves conferències i recullen tamfce
dos assaigs apareguts a la FORTMGHTiv REVIEW el Maig i el Novembre de
1888 Els textos inclosos en aquest tercer recull son, per ordre d aparició
The History of Pattern Designing, \§§\,TheLesser Arts of Life, 1882, Art
wealth ana Riches, 1883, la primera apañe io pública de No. ris desprès
d ingressar a la SDF, Art ano" Socialism, 1884, fatile Faunes. 1884, Art
under Plutocracy, 1883, conferencia dictada a CMord amb fi títol An
under Democracy i en la qual la seva declaració de principis polítics va
marcar de manera pública i notoria la seva separació de Rusk m, qui estava
entre el public de la sala, Tne Ñevt¥at of Architecture i Tñe fíe* »vaio?
Handicraft, ambdós articles de 1888 anteriorment referits, Art jr\?

=TT3
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von Architecture, litt
D al tres conferencies notòries at Morns ts distribuïren en

pamflets editats per it Socialist League per a vendre' is en mítings i
recullin fons pel partit» aquestes, però, rarament varien respecte de les ja
esmentades its distribuïdes com a pamflets foren els textos que conegut-
ren més difusió i algunes form ja traduïts a principis de segle40 O altres
les «fe temàtica mes clarament artística foren publicades per la Cniswick
Press en uns llibrets confeccionáis utilitzant els tipus t el material de la
Keimscott Press Fou una edicte especial coneguda normalment amo
l epígraf "6oiden" atès el nom de l'alfabet emprat incloïa, ultra alguns dels
textos ja citats, alguns dinèdits com el discurs fet per «orris el 1 894 a
l'Escola d Art Municipal de Birmingham en motiu del repartiment anyal de
premis 4! Es composava § Art ina the Bem/h oi the fért/i de 1 88 1 ,
4rrM#c(ure¿MM$t$ry<te\ 1884, Art ina its Producers QÈ\ 1888t Tne
Arts ma Cnfts of Tomy del 1 889 Totes seran reproduïdes en els
Collected w@ï$ k l'actualitat í seguint el llistat elaborat per -..eMire,
únicament es disposa del text complet i publicat de 55 conferè. cíes Per la
resta, només nan aparegut puolicats extractes de 1 3 mes en el í-egon llibre
de nay norm, William Morns, Artist, writ fr. Socialist, 1936, \ les duts
descobertes recentment per Paul Meier, ]a citades

4.5. Altres fonts documentals relatives a Morris l a la seva
època

Existeixen d altres tipus importants de material documental pe«" a
l'estudi de la personalitat de Morris i també referents a l'ambient cultural
en què va viure, ultra els diversos estudis monografies realitzats sobre
figures importants de la seva època Això és particularment interessarti en
relació a la problemàtica del disseny i la seva situació nistonca Si
existeixen molts i diferents estudis sotre revolució de la cultura, de l art
1 del pensament anglès vuitcentista, atesa la importància cultural que
molts dels seus protagonistes tenen en la cultura occidental, no succeeix
el mateix en tot alio referent a la situació de la producció industrial, a les
característiques del gust estètic, a l'estructuració del consum en rambit
dels objectes d'us i de les formes victorianes de vida Actualment,
conèixer aquesta dimensió cultural constitueix un pas previ necessari per
comprendre realment quina fou I aportació concreta de Morris en et camp
del disseny i les arts aplicades així com per saber quines son i perquè les
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innovacions implícites a la seva otra en el cas ÇA Duguin considerar-se
com a tais, A part ir del progressiu interès manifestat pels historiadors, t
per la critica en general, per tots els aspectes oe la societat victoriana
nan sorgit tota una sèrie tftscrits de professionals contemporanis de
Morris molt il·lustratius en tot allò referent als usos t costums de la
societat De la mateixa mantra, a mesura out s nan anat considerant Its
laoors f altrts professionals, tarnt* els seus escrits nan anat adquirint
importància com a documents d'una determinada situació històrica i com a
vehicles d'un determinat pensament no sempre coincident amb la versió
més oncia) Aquest es e) cas dels ríteles, mores i puDlicacions del grup
de professionals entorn la figura d'Henry Cole A part de les memories
d aquest autor, Fifty r<pjrs &f Public *wH2- el JOURNAL OF DESIGN AM)
riANUFACTURES publicat entre e1i8491 el 1852 constitueix un matèria'
documental Bàsic tant per a conèixer la situació real de la industria a
mitjans de segle com la complexa problemática afrontada pels professio-
nals del disseny a i època Junt als Hipres de caire mes teòric d aquests
autors, els informes redactats en medis oficial i els articles del JOURNAL
composen la bibiiograf ta ptsica relativa a la situació que horns va trooar
en iniciar la seva carrera de dissenyador

Posteriorment, durant els anys 601 ?0, molts autors i professio-
nals del disseny sentiren la necessitat d'exposar els seus plantejaments i
les seves »dees4* i <<iigrat que en la gran majoria aquests escrits no
destaquin ni per la seva originalitat teòrica ni tampoc per la novetat dels
plantejaments professionals i estilístics, suposen un indicatiu important
respecte de la problemàtica i els enfocs propts de l'època Així els articles
t liipres dels neogotics referents a la continuïtat practica del revival, com
els de Burgi-ss i Bruce TalDtrt constitueixen una referència interessant per
contrastar la línia de treball seguida a Homs & Co De la mateixa manera,
els escrits de professionals vinculats a corrents artístics oposats a! de
Morris, com en el cas d*0wen Jones, Dresser, Godwin i Lewis F Day44,
indiquen clarament d altres influencies tant o mes importants que la seva
en revolució del disseny angles en la segona meitat del segle xix un
fenomen similar es dona en la majoria de camps professionals abordats per
noms si en el camp tradicional del disseny t r arquitectura apareixen
d altres protagonistes, en els camps mes especialitzats del disseny textil i
del disseny gràfic tamoe s'observen factors de renovació contemporanis i
paral lels a l't iprès per Morris. Aquest es el cas del moviment anglès per a
la renovació tipogràfica desenvolupat per impressors com la Cniswick
Press des de mitjans del segle xix

Finalment, comjuntament amp l'obra de professionals i artistes
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vinculats activament a l'evolució de l'arquitectura t tl disseny, existeix un
altre tipus de text, majoritàriament escrits per professionals de Its arts
decoratives, que responen a la intenció de dirigir 11 gust del públic i dt
convertir-se en una guia estètica de la bona societat ffyna mantra simitar
a com actualment fan Its rtvtstts especialitzades Malgrat (m aquests
autors m han obtingut un reconeixement historic comparable al de Morris t
els seus més estrets col laooradors, la seva otra va ttnir una influencia
social no gens despreciaDIe fins al punt que constitueixen una documenta-
ció molt fidedigna per a conèixer la veritable situació del disseny i el oust
estètic aplicat a la decoració victoriana Es tracta d aquells manuals de la
decoració i guies del consum que proliferaren especialment en els anys 70
i 80 i en tls quals, l'autor s instituïa com a crític artístic De tots els que
foren escrits son particularment relltvants el llibre dt Charles EastlaKe,

on iïoi/seftülü Decorat ton (1868), tl dt Richardson» Tftelnçltsman
' 1870), l Hört out fins i tot va citar tl propi Morris tn una dt Its

*«nf trenc »ts sobre asstny* i el dt Robert w Edis, The Decoration
»tí furniture of Town Mwses ( 1881 ) Entrt els IIlores de caràcter més
divulgat tu, la guia Tñe YounçLtfies Treasure Boo* apartout ptr primera
vtgaoa vers ti i860 constitueix una dt its fonts mts riquts ptr conèixer
its preocupacions artístiques i tstttiouts que ta respectabilitat victoriana
erigia dt les mestresses de casa i de la vida domèstica, àmbit al que es
dirigien els millors esforços dt la tradició del disseny victorià A partir
dtis anys 90, tn canvi, i aparició dt its pnmtrts rtvtstts tsptcialitzades
com STUDIO des flti 18^3, aportaren un canvi d'orientació fonamenta) en el
procés dt conducció del sentit social dtl gust Front tl públic, substituïren
dt?initivamtnt aqutst tipus de llibres mentre Qyt en els ctrclts professio-
nals aconstguirtn conctntrar tota la informació rtftrtnt a Its novttats
ttcniquts i artístiques arbitrant i consolidant d aquesta manera les noves
tendències Esdevingueren, així, el millor vehicle de difusió nacional !
internacional dt tots tls avenços recents fets en 1 àmbit dt l'arquitectura i
tl disseny

Pel qut fa concretament a Morris, existeixen tntrt tls stus
manuscrits inèdits d'altres escrits interessants a nivell estrictament
biogràfic, que nan estat sovint citats pels seus estudiosos Es tracta d una
sèrie de diaris personals en els que Morris va anar anotant duna mantra
poc constant i rigurosa costs qut en aquell moment ocupaven la stva
atenció o narrant diversos aspectes de la seva vida. Entre aquests desta-
quen quaderns dt notes on apuntava detalls t informacions professionals a
la vegada out ni dibuixava esboços per a nout Jissenys O altres quaderns
de notes, tn canvi, contenen dibuixos i esquemes relatius als stus
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sobre exemples històrics de Its arts aplicades, des dt manuscrits
medievals fins a models ornamentals dt tttxits oritntals* l'únic exemple
pub i i ca 111) més conegut dt tots és inoiscuptiDiement ti Socwltst Dury
citat anteriorment Dts del PUM dt vista professional» aqyests quaderns
permettn resseguir els tstudis t el procés de formació artística te Morris
així cm datar els canvis importants en revolució del seu estil úe disseny
Aquest es el cas, per exemple, del procés seguit en relació a la cal h gran d
i la il luminaci© de manuscrits, activitat que Morris va practicar durants
els primers anys 701 que H procurà una formació fonamental en relació a
la seva propera activitat d'impressor i tipògraf Existeixen tambe ai aun s
aians personals si oe rarament tenen una continuïtat suficient com per
considerar-los una autooiografia completa D'altra öanda, tots aquests
diaris i quaderns de notes són una font documental interessant en relació a
!a seva situació personal i als diversos estats d ànim experimentats ai
liarg oe la seva vida No oostant, ates e! carácter fragmentan d aquests
documents, molts aspectes biogràficament importants de Mom re«ttn
encara prou obscurs i són difícilment documentales amb el material
existent a i actualitat

En aquest sentit, un tercer tipus de documentació complementaria
important sobre la vida i la figura de Moms son t is textos autobiografies
escrits pels seus contemporanis, persones properes a ell, o personalitats
importants oe la vsoa cultural anglesa ugicament, les que aporten mes
Quantitat m daots referents a Morris son les memòries diaris i quaderns
dt notes dels seus amics o de personatges que foren companys seus en
alguna etapa de la seva vida Dt totes aquestes, les mes importants son les
memòries o Edward Bume Jones escntes per la seva esposa Georgiana i
publicaoes poc temps desprès de la mort del pintor ̂  ta llarga convivèn-
cia entre eïs dos matrimonis així com les complexes relacions afectivt?
que els uniren fan tfaquestes memories un interessant testimoni viscut
directament de moltes experiències personals de Morris No obstant a:xo,
aquesta mateixa vinculació quasi familiar entre els Burne Jones i els
Morris fa que aquest iHore respongui a una certa intenció interpretativa de
la figura d ambdós artistes i per això fou un dels principals factotums de
la reconstrucció bibliogràfica dt Morris De tota manera, el li lore de
Georgiana Bume Jones continua sent una font documental basica per a
i estudi Biogràfic te Moris D'altres texts similars pero no tant importants
com aquest darrer son les memòries I papers ffaltres amics de Morris,
alguns dels quals nan estat publicats, d'altres resten inèdits Així per
exemple, el dian de C or mel I Price resulta molt utii per tot alio que fa
referència als anys de universitat, la documentació relativa a Rossetti



515

serveix per a conèixer la vi ̂  ̂ f,, -»s m la seva primera maduresa, per la
mattila raó no és tot ti materia.... ,rent a la vida dt Pwijp wttti»
finalment, molta informació referent al aarrer per looe oe la vida oe Morris
està reflectida tn ti diari de Sydney Cockerel! des qoe ei 1890 va entrar en
ti cercle d amics més tstrtt de Morris. Aquesta documentació t® tstat
profusament utilitzada com a complement pels diferents estudiosos dt
noms» tsptcialmtnt ptis Btdo/afs flts at Mactan i May noms fins a jac*
Lindsay AIM!, ptr txtmplt, May va reproduir ttxtualmtnt una entrada dt l
diari de Cocktrtll relatant una strit dt comtntarls autobiografies del
propi Morris tn una dt Its introduccions als Co/tectcff &&*$

Si tls papers dt Coa ere 11 son interessant per tot alto que fa
rtfertnaa a les activitats culturals i artístiques dt Moms, els de CoDder
Sandtrsw41 rtf »titn asptctts importants relatius al procts dt formació
dti movimtnt dt Jec Arts I. Crafts t« els anys 90 i a Its activitats

ot Ei mes inttressant daqutstes mtmories son »ts
o^scnpoonr dt totes toriles activitats de Moms que contrasttn i
s a ia * la $e%a pt per les its
més oficials" en el sentit qut coincide «it« ami 'a »e^stö dt la familia
-naoai« Byrif May ^torris i C^c»ereil- A t * t , ptr e*e*npfí-

ts un dt is au* v« qu* e^jsa rei ì^vion? de Horn*
tctüfirt a les dti ric*iTtnt 3t its Ans & Crafts» o out
inttnta cofr.prtr»drt f a posilo de Mcrns er- tant mit emp*tsar'.

'«rmaaeprtstifi i militari d yn partit sòcia»ista^wa cosa simi lar
sfnD e!s dEfnery waifer, malfa! qut

relat les tx&tntnc»ts referents a la Ktlsmcott Press50

Finalment, its mmones dt wilfrjd Sealer« Blunt, progressivamtnt més
utHitzaats ptls &iOf afs dt Morr ,s, nan strvit ptr rtsstfjir ia vida privada
de Morns en la darrera ttapa de la stva vida pero sotretot per modificar
considtrabltmtnt la imatge dt la stva esposa atKi com a partir deus s'ha
pogut inferir its relacions titramatrtmonials dt Jant Morris amo BJunt,
autor de Its mtmorits51 AIMO no rwnts na ptrmts rtcons»<»rar la situació
ptrsonal dt Morris durant tls anys tfagitacto politica sino que na aportat
nous detalls sobre Its anteriors relacions dt Jant amb Rossetti t així
revisar la olografia dt Morris en ti període m>g dt la stva vida

Finalment, ptr a traçar la biografia política dt Morris son utiis
tls papers, documtnts i mtmortts dtls companys dt partit Aquests son una
de Its poouts fonts documtntals ptr consldtrar la f igura dt Morris des dt)
punt dt vista polític t configuren la única alttrnativa vàlida a la imatgt
sorgida dt la reconstrucció artística i literària dt la stva figura nistonca
Atesa la col laooracio i la relació d'amistat ptrsonai estaoitrta per Morr»5
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militants» destaquen espectalment, ultra els papers f
d Anoreas Scheu 52

P I« de HM Hyndman l d'E
te Mynorr.an fou sempre el a ingent de la SDÌ i $11 inicià
« li ttetyra tìf lune ü seva coltaftcraetö im molt tstrtta firn a

dt It Si. Its dtterfytr» ti procés e» resetelo i ti
trencament politic (tes dt la posició antagònica dt Morris" Malgrat lì
tnitwo ttrwtnciosa de molits m Its stvts tfirmac«ms, Hyndman
un rttrtt «r i ifwti»s a la vtfafla tfun c l̂s militants otl partit
stfttli més rtsptcít Lts mtfnA"its ̂  Btlfort Bax, tñ carivl, ttntn uri
ínteres de catrt teòric, important pel que fa a la formació marxista de
norm ** Bax fou la persona mm oui Horns puölica conjuntamtut uña
articles li Cm'f al « Min a COmwv€M sota I tpígraf Social IST

¿^ A^ÄSts serviren posttHormtnl ptr a la rtdacdó (Turi
11 ¡ore conjyfttamefit ti 1893 Socialism, his Growth ano Outcome
la« tra ̂ rmantsta i filòsof de professió i fou la persona que mes cura
posa en tnstriyar Horns la vessant filosófica de l'oöra dt Marx i» sens
dubtt. influí ccmstdtra&ltment en la formació del ptnsament del Moms
nnaöuf
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L'obra de Morris: escrits, documents 1 foots.

(O vaurtlaocwndiir AOaattir-dPeulTrKjmpaor^^Tï^ed 1 97?. pep 30-4-?! :

( 2) Pub! Ml t dtwrsti fonts. Henderson , 1 950 . trad castellina, appendi« Muken,
Barcelona 198!

(3) AmMuespuCJtcafejaMack8il(l897)

HaestatpuMicadeaWatMnson(l%7)

(5) Totes aquest« col isccions» car tes estan recuihOK entre «Is VMMSS, algunes har.
estat publicades en Jesedicwisde to orî penú̂ icli «te furris,

'950>,ito*eslesenter)orscl880aD«retfena

6 í A Coikctm tfpmfihttts, meeitt/t, if lustrum mff/^tt^f, ^^afst mvfcrr m
Aw -L<tfci$. prima fo> florr® H Mlmmtt Prm, 25 vels,
1891-98, .4 :.';*::;* L>fMxu£,£>.'<X£#:»KK.

, L«»n 1892-97, ACtíiKtwefffWfítMT^P^K AtbHOtt Prtss. 1C
i;. ! 870- 1 930

(7,* Hewasamusec as trieíussaoinqonestowriowoülflsucceeCTennvsonasPoetLaurM'f'
i } But to MS v«t iur pr is« r>6 tourid IM N nimsilf wfS tfti canCtflate Min]
ßwidrtfl '-ìe replied ̂ ' sygpsttng msteed i »rt potttsur , tht fto'tiiis ̂  twr«
Some um» of wim IMS pno 9« rn^efl tnt newswoer s . and S Aerífero su«*
a^WON riporto" to inttrvHw Morris" unasty ( 1975) D«c 358

1892

( 8 ] "there hss um s r «ji»>vtry «3! tht foros ino sjwntir»i«r t^ Hr r is's ter !y
Fsutknsr (1973) Ifrtrofl MQ 22

<9i Entreelsfaatmils. foeHWfav*tfle**rlt «*vi York, Dow,
üm t(v Mrong «a, acotar Press. LonaoD ifiO Per lirgstt« facsímils «nats
dar rr ^eur e David and Snella LatNvr* H'/AV^T? Marra, m»tíMm
MMiqnttv. /^^-/^W.aOÄWLOFMWILLIAflfWftRiS^etlTY.Vol !¥,
I960

U O ) RtcuUtQii t isdttidK pr P«<«r ítuitnr ti 1 973 tn ti volw "WHItam fKrr t$" de It

(I!)
Ytats ( 1 09€), reproduït • Faulkner ( 1 973) Pftj 4 1 6 Soor é «Is altres autors, vturt
Faulknr ( 1973 »pep 409-417

(12) Editat amb •! t Hol tom/fnflK i Barcelona per R tear d Duran t Alsina la en ti .o' ! !
d* laser w M inerva la tr «duce tó etemeny« fou ftta per lesposadenewnectit
nrrts encara vitm Veure E P T»ntii9son, ( 1 955) m 633

(13) Henoerson te puDucaianiDeeneiseurecuH » cartes, l tSO pap 282- 29 1

í 14) Pußiicaoes Mr Henderson pro reculHoe? anter lorment a A Willmn ruma A¿I-
York, 1907, íArtHyMarg(fi)
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(ti) Pruna aneliti «)8corrtswnorKWÄfiorr«,v^^

Georgiana Pur r» Jor«, "she put r :or r is on tf»(Ä(in$tvf in «ctal matter kJ foro«
Mm tow« ine his motives, his under starxJir ,̂ end MS c8WOUit»«sclOáeiv Form«
wipertant t rt in fits politicai autobiography* Raittp ( 1 9S4) pap • H

( 1 7) Lethat» , ft, ?f!/,'v Weobarthis Work ( 1 935 )

US) Ki»vjníl9a4)pl§ MIXV

(If) £» istei « una ml laccio oomptorH rtcul 1 ida entre to documentació inter na dt to Socialist
L,-̂ OU«Ö l inUTtationa! institute oí Social History aAmster dam matela! utiiitrat
fSftenttffttBUtf IP Ttwipionf !95S) FflPtni»«B
Nitttob «ID ti noi Ttoit<nriK>A XfHjtrom W norrrsonffiìf

r ecu 1 1 id&i a Hender sor, ( 1950)

1201 WilliiBi Hon i* Gtltory, W«Wi«nstow

<2U

<22)
( 1 943). ftrigp-Pingum ( 1962). Mert» ( 1 114) i rwMtagH *tt v Secuta!
maovm. »«li«li i vanne« pr Fr tvtt torris lo ü i 975 nwrt •! r««rtt to
riücio tf rmr m l* 3

' 2" l Tr« OB%HIMOO» Cenen* i>mmnii$t§ ifirfHf»T<rfts lo , vitonctt 1975
MQ» :S-34

(24) Prong eUliof » fr tm íeír mar fa Pr metete v
ntíiuxt r̂ ANTA »s/á>mtí ( l Willi«

(21Ì ü Rwsktn OníHfWift^^ffik\l\^^f^m,w,f9n, 1924
nicles rtprodyiní Tfoicw fui ptr (%-r w e It » Pr«

126) AmbarmnoritaH.flCH

\ n l ), William florns Soctet/ Ixistttim Ziererei« importants
quart a tof dates entre eouest llistat i ti calendar i eiaooret pr Lenire 1 1 962 j

(27) Flertnoitaitt »r///í*»^rr^jirw//í//>«r^ 1 8«7j ¡owe University/
nor r is Society, windnoven Press, lowe City. 1 98) EnunacartaalasevafiilaJennv
ali MtotM i §67 » norm expliceva nil ti propòsit qua limpulseva 0 escriure ague"
ÉVI len.writiriQaoirywhicnmevonedtyoepuOlisneflasaMriao! vtewotif*

(2S)

»veioc^ t̂ oi Mor r is the lecturer ( ) Mo one r« guerre lussi v« 01 1«-, ny. iot r^
full rufBflf tut tod««» nolflledth« major ihem^ tr ac«d the flpN-elopm^ ef
if« w ffyto. §r eowuewiy snown v» eaiiiattww ítime^
sòcia1 . aní arttäte background' E Lenire C 1 9t2) Dlf Xi



519

Clf) GD H cotó «d. will** noms sw*$ ¡n prim. Storm ¡n arm Anriwwf,
Sekrt* Writings ( 1 934) London

(30) ò.D H Cele ed WiHwnorn$Se)Kt*J Writing • 1934). 2« «J 1946 pH »i»,
per Faulkner nf?3)9if 23

(3t) G Bernard She* ^///Adr»/Tfcrr««?//r/vir/y//»( 1936). escrit oorna mtroducciope^
vegori volum di te segane raeopltetío preparada per ttey Morns (tint 1 93t )i Ü

(32) EPThomosori I955)pag

( 33) R»vmonfl Williams ( 1 95«) trau catalane pap 234-24?

( 34) "Yet , the very dfííteylty tn writing the y m of the teit and the penetration of the
argument, m«« Moms's tarttr« tf» ISA ̂ luabte prt of ill his httnrv wrt

Thompson n%7i pac 4S

' 35 ) P«jì Mwr Lifunm i/H0w a» Wiìlnm norrts. ( \ 972 > Cömons Sociite
18B5Ì, MÇÍ 635-640

( 3t> i P^ aoutsta rao, la data donaaa junt ai tuo' « ie% conttrm:m cor ressort 1 1 tnv «r>
fou d'Ctadö or pr imere vegadò

{ 3? J Vfiuff i« trawsie 9 l'antolcflw di namtr i £ìii AnyttufrvrtfaKU/tmA ï
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S. William Morris, Dfssenywlor.

Oes del punt de vista prof essional» Morris ts definia com a dissen-
, això era el que constava en el seu carnet de multant de la D.F'. u

utilització d'aquesta paraula no delia de ser simptomàtica sotre tot si es
considera que, històricament, en la polèmica entre l'art i la maquina,
Moms na estat considerat sempre com un dels principals defensors de
l'artesania 1 dels processos de creació pre-industrial s. Apareix així com un
dels preconitzadors del retorn al passat com a solució per als mals de la
societat industrialt2) De tota manera, cal seguir <raprop revolució de
noms S. Ço, la seva empresa de productes per a la decoració, tant des del
punt de vista dels propis productes com des del de l'organització producti-
va i dels sistemes tècnics emprats, per establir quines són les caracterís-
tiques ot l oora irtistica de Morris i quma es la seva posició a la nistona
del disseny A mes, com a rerafons, cal considerar la seva col laboracio
amb Pnilip Webb per esbrinar el paper que Morris té en la polèmica arqui-
tectònica a ¿Quella època i, conseqüentment, la seva posició en )a historia
de 1 arquitectura Malgrat les noves aportacions del estudiosos oe Morris»
aquest conserva encara la imatge de pioner del Moviment Modern que, quan
ell encara vivia, H atorgaren tls seus seguidors mes directes, coneguts pel
nom genèric de moviment de les Arts & Crafts, » que, poc després de Ja
seva mort, daltres figures importants oel disseny 1 1 arquitectura de
principis del segle xx contmuarenatri&umt-li3 L objecte d'aquest capítol,
doncs, és el tfanal·ltzar la seva obra artística per a poder contrastar-la
desprès amo el seu pensament i també amb d altres autors importants en el
disseny 11 arquitectura contemporanis4

A manera d'introducció, cal tenir present que quan Morris utilitzava
el terme dtssenyador per identificar la seva professió, la paraula no tenia
el mateix sentit que n donem actualment. Malgrat que disseny ja s navi a
emprat en el segle x viu en connexió amb el mon dels objectes fins
esdevenir un mot corrent en la llengua anglesa s'han de precisar certes
diferencies respecte del concepte actual. En la cultura secentista,
"design significava la idea de pia, o sta un projecte regulador que permetia
funcionar per si sol un conjunt d elements engalzats de forma adequada
segons cada cas Per una part, en aquesta concepció apareix clarament
perfilada l'analogia amb els mecanismes tan pròpia de repoca, pero, per
i altra, aquesta visió tan genèrica del disseny posa i èmfasi en el {roces de
planificació trévi a la produce i o dels objectes, en I estructura que en
regula el seu funcionament, 1, a la vegada, en la definició d una estrategia
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<factuada En conjunt, tres aspectes fonamentals en la concepció actua)
de) disseny com a professió que encara es mantenen en ti mot anglès
corrent Amb aquesta definició oe! disseny, no na d estranyar gens out
algun pensador del setcents penses tl conjunt de la Creació com un gran
disseny i Qualifiques Déu de Gran Dlssenyador. essencialment tl projecte
diví funciona sempre per ell mateix *

Com sha vist en tls capítols introductoris, a partir de la situació
de Its arts dtcorattvts durant tl stglt XIX i la rtctrca atls stus principis
artístics desenvolupada per autors com Pugin, tl grup de reformadors
d'Henry Coit, i Ruskfn, tl problema especifle dt rornament constituïa tl
centre ot la rei lexio fins esdevenir gaireot sinònim de la paraula disseny6

D'altra Banda, si ts considtren tls caràcters estilístics dels objectes de
l'època, cap al 1850 no ts dona encara una separació clara entre l'objecte
base t ti sto ornament i, per això. a mitjans dt) stglt passat, parlar dt
disseny suposava rtferir-st a Its Arts Dtcorattvts o als Bells Oficis £1
disseny s ocupava i intervenia tn toíts aqutllts practiques artistiquts la
funció dt Its «jais tra essencialment ornamtntal. En ttrmts gtntrals,
qua s ¡bé tota )a reflexió teòrica sobrt tl dtsstny desenvolupada a
l Anglaterra del stglt passat ts planteja com a tema central la qüestió dt
rornament No stra fins a I aportació d'Adolf loos qut la rtf Itxio
abandonarà l'ornament ptr a ctntrar-st tn tl problema dt la forma, és a dir
en la configuració dt t'objectt7 Com ts vturà més tndavant, Morris
tampoc no ts una excepció, ptro tl stu cas ts dcöltmtnt significatiu doncs
considera l ornament tant tn el pla dt la practica prof tssional com tn el dt
la investigació històrica Ptr aquesta raó no és gens exagerat establir el
punt dt partida dt la rtctrca teorica tn la seva practica com a dissen-
yador tal i com ts dtsprtn otls ttxtos at Its conitrtnats*

L'obra prof tssional dt Morris és cronològicament anttnor a la de
pensador La fundació dt la firma data dt 1861 i Morris dictà la stva
primera conferencia 1 any 1877, Durant aquest lapse dt quasibé vint anys,
la societat qut havia de rebre ti seu missatge i acceptar la seva opra /a
evolucionar i canviar sensiblement però serà Morris qui experimentarà una
transformació més significativa A principis dels anys 60, Morris es
considerava un artista plàstic i un escriptor, en ambdós ampits, pensa la
stva feina com la realització dels somnis -rty wort is the embodiment of
dreams in ont form or another"W), I'any 1877, participava activament en
una acciò politica i començava a exposar les seves reflexions sobre la
relació general entre art i societat, t sobre la stva feina en particular
Normalment, quan es valora la figura del Morris dissenyador s'obvia aquest
lapse dt temps entrt les dues activitats, i tfaquesta forma tls principis
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renovadors del seu pensament es transfereixen a les conslderac Ions sobre
tis seus dissenys(10) Tanmateix, 1 inici l Its primeres fases de rac 11 vi tat
oe noms com a dissenyador coincideixen an« les etapes de formació del
seu pensament \, lògicament, la pròpia practica influencia la mateixa
teoria("> Per aquesta raó, sèmola necessari estudiar la seva obra 1 els
criteris out la regeixer en un estadi previ a l analisi del seu pensament
L'oojecte d aquest cap-tol es el de resseguir litinerari professional de
Morris en l'etapa anterior a l'inici <je la seva labor de conferenciant i
pensador.

Per analitzar l otra del Morris disseny ador, t més encara quan es
tracta de comparar-la amo el contingut del seu pensament, son pertinents
totes aquelles preguntes relatives al tipus tí*oojtctts owe dissenya des del
punt de vista del disseny actual És a dir. cal considerar tan els resultats
formals aconseguits com la manera d'organitzar el procés de disseny t el
de producció utilitzat a la seva empresa Per una Panda, davant 1 opra de
Morris resta per aclarir fins a quin punt aquesta és assimilable a la
prlctfca actual del disseny, per l'altra, cal establir també quin grau de
coherència pot desco îr-se entre aquesta practica i el seu pensament En
aquest sentit, tres asî ectes del procés actual del disseny esdevenen
decisius per 1 estudi de Morns en primer lloc, com i de quina manera els
sistema de producció l els medis tècnics incideixen t condicionen el procés
de disseny, en segon lloc, en quin grau aquest dos processos, el de disseny i
el oe producció, estan separats en (organització giocai del treball, f mal-
ment, com i de quina manera es preveuen, dins el mateix procés creatiu, la
posterior distribució i utilització dels dissenys, o, per a traduir-ho a
termes més tècnics, fins a quin punt els plantejaments creatius de Morris
pressuposen la standantzacio de les utilitats dels posteriors consumidors

A part de les preguntes sobre el procés de disseny, en lexamen dels
objectes produïts per Morris, calen d'altres consideraci'ns metodològiques
En qualsevol estudi sobre objectes de disseny, per a valorar la importància
dels resultats aconseguits, s na oe considerar tan el tipus orobjecte que es
dissenya com el sistema de formes adoptat El primer aspecte suposa
indagar sotre les funcions seleccionades t el segon, referir-se a l'estil
propi dun autor Respecte d aquestes preguntes clàssiques, la figura de
Morris apareix com un cas especial Ja s fia dtt anteriorment que, per una
banda, conferia a l'ornament un valor artístic propi, i, en el fons, bona part
de la seva obra cal analitzar-la en termes purament artístics D'aquf que
sigut tan pertinent plantejar-se r anàlisi del seu sistema de formes en
relació a un estil o a un credo artístic, com el proposat pels Pre-Raf aelis-
tes, sense perdre el seu caràcter de "pattern", es a dir de model suscepti-



524

ble de reproducció tècnica, Quant §1 problema específic de Its funcions
seleccionades per a la realització dels encàrrecs, Is necessari referir-se
directament al catàleg m productes de Morris & Ço t comparary-lo amD la
producció normal a ia seva època per a poder descobrir fins a qui,> punt its
seves solucions son innovadores ! adequades a Its condicions del c,egle XIX,

its fonts per a investigar el procés de treuall dt Morris son diver-
ses El primer i més important tipus de font son tls propis dissenys La
seva otra projectual na estat comparativament molt estudiada i, des de
1954, tstl datad? rtgurosament a partir dt Its recerques de Peter F loud
Us investigacions sobre ti Morris disstnyador s iniciartn pràcticamtnt
oesprés de la seva mort i nan seguit fins a 1 actualitat sense interrupció'2

En segon lloc, una altre tipus de material important ts la documentació
derivada del funcionament de la firma, com catàlegs, factures, relacions de
clients, i d'altres papers interns(1ï) Els impressos interiors donen una
acurada visió de 1 organització interna de 1 empresa t la seva evolució, del
tipus d'encàrrecs acceptats i com trtn planttjats, tls catàlegs i d'altrts
opuscles dt presentació de la firma son particularment interessants per
les idtes txposaats tntrt els criteris tmprtsariais Finalmtnt, un ttrcer
bloc important d informació provt dt la corrtspondtncia comtrcial i
tècnica de I empresa, tntrt Its guals dtstaca la dtl propi Morns En aques-
tes cartes discuteix tant de problemts dt conctptt amb tls clitnts, com de
probitmts tècnics amo els col leguts, o dt probitmts ar'stics amb tls
col laboradors La stva practica professional mes freqüent tra la oe
trtoallar en equip i ptr això, tn tots tls diftrtnts camps qut Morris aborda
es troba sempre un col laborador especialista en la matèria Ptr altra
banda, Morris ftia de pont entre tls seus amics artistes, socis fundadors
de i empresa i qut actuaven com a crtadors pròpiament dits, i tls tècnics
artesans que s encarregaven de produir tls models Tota aquesta documen-
tació ha estat parcialment publicada i reproduïda ptr la bibliografia
especialitzada A l'actualitat, la recent edició dt la correspondència
complerta dt Morris editada pel professor Norman Kelvin, dt la qual només
na aparegut ti primer volum, permet accedir pràcticament a la majoria de
documtnts txlsttnts(14J.

Its primeres experiències dt Morris en r àmbit dtl disseny o de les
arts decorativts comtnctn l'any 1056 quan, stguint Rossttti, dtixa tl
tìtspatx dt l'arquittc»? 6 E Strttt ptr dtdtcar-st a ia pintura En aquesta
època, comparteix un estudi dt pintor amb Edward Burnt Jones a Red Lion
Square i, per a poder-s m installar, ts fa construir ptr un fuster alguns
moo l es al seu gust Paradoxalment, aquesta primera experiència
constitueix una dt Its poques ocasions gtntralmtnt rtcontgudts en qut
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Morris treballa com un dtssenyador tal I com actualment s'entén, decideix
quin tipus de mobles vol, defineix la seva forma l en determina Its mides, t
encarrega la seva realització a un ebenista professional La sorpresa que
Morris i Burr* Jones s'endufueren quan van arribar els mobles acabats
mostra la seva inexperiència en aquest tipus de treballs però eis hi va fer
comprendre els limits d'aquest sistema de producció El moble objecte de
tanta sorpresa -un banc amb un respat Her molt alt, dur t rígid- presentavi
1 unte avantatge de disposar de molta superficie lliure per pmtar El model
provenia dels trons, càtedres i bancs dels cors de les esglésies medievals
però era exageradament gran i la seva arribada va transformar restudi en
un espai molt petit Quan Rossetti el va veure per primera vegada, ràpida-
ment va donar la seva aprovació artistica desires de riure molt, i el moble
així aprovat va acompanyar Morris a totes les seves llars posteriors(I5)

Tant aquest banc com les altres peces del mobiliari de Red Lion
Square e» en "intensely medieval, tables and cnairs ime incubi and succubi"
segons cementavi Rossetti amb un cert to afectat molt victoria AIXÍ, la
taula era "As firm and heavy as a rock", i les cadires, "equally firm and not
iignty to be moved, such as Barbarossa might have sat in*(W

La referència medievalista a aquests mobles salta ràpidament a la
vista, pero en aquesta primera fase de la seva activitat de dtssenyador,
Mori is no mira tan la vida quotidiana medieval, respecte de la qual Vestii
Morris adquirirà els seus caràcters distintius» sinó que recull rambient
medieval de la cavalleria Morris coneixia profundament el mon medieval a
traves de les 11 lummacions dels manuscrits de la Bodleian Library d'Oxford
i de les descripcions literàries de Malory, Scott i Tennyson Així, per a
comprendre Morris com un home profundament vinculat al seu temps, la
referència cavalleresca apuntada, no sense ironia, per Rossetti en el comen
tari anterior, posa en connexió els desitjós i gustos del jove Morris amb la
moda cavalleresca difosa a Anglaterra en el segon terç del segle passat La
societat dels anys 30 havia adoptat com a moda les actituds, primer, i les
formes, desprès, de la cavalleria com una reacció general a la rigida i
estàtica profusió de símbols clàssics de l'Estil imperi importat de França i
a la sobrietat de l'estil Regència anglès(17). En aquesta situació, moltes de
les construccions neogótiques de l'època apareixen per satisfer els
desitjós de viure les experiències d una novela Aquesta moda, que alguns
autors anomenen "Merry England"(iai, explica en part l'acceptació i difusió
del mobiliari neogótic en l'àmbit domèstic durant les següents fases de la
societat victoriana, tan pel que fa al mobiliar) de qualitat, dissenyat
principalment per Pugin, com a la producció industrial d imitació
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En ti cas dt Morris, es decobrelxen en moltes 4t les actituds dt ta
seva joventut indicis d aquesta fascinació pel món de la cavalleria encara
que s'integren en una viste del medievalisme que esdeve tot un slittini
etic i un punt de partida teòric ptr l'anàlisi dt la societat<«*>. Tanmateix,
la mateixa base cavalleresca dt la seva Joventut af lorlrà de nou en la seva
maduresa, encara que amb un significat totalment diferent, en tl
tractament de Its seves darreres novel les però és molt més simptomàtica
la publicació entre tls llibres de la Kelmscott Press de l'obra de Ramon
Lluí I sobre la cavalleria<20). En aquesta otra, relativament conservadora l
nostalgica ja a la data tn que fou esenta, Lluil ofereix una sistematització
perfecta del codi de valors i at regles que na o ¿complir la cavalleria com
estament tsptcific stgumt ti model cavalltrtsc dtl stglt Xll La mttncio
de L lull tra la preservació del sistema feudal autèntic tal i com existía tn
ei passat Des de la perspectiva histórica dt Morris, tl llibre de Dull navi a
perdut el seu carácter conservador, ptro difícilment stscapa la visió
messianica i idealitzada d'una cavalleria ja intxisttnt, ptr la qual cosa es
relativament difícil enttndrt l'mttrés morrtssíà ptr aqutst llibre si no és
tn connexió al seu propi ideal cavalltrtsc definit únicament com a tema
literari En tot cas, I atenció de Morns per L lui 1 no pot comparar-se a la
seva inclinació per d'altres tutors medievals com Chaucer, froissart o ei
propi Malory, l l'aparició del llibre de Llull tn tl catlltg dt la Ktlmscott
Press no pot respondre sinó a la voluntad d oferir una biblioteca de textes
medievals amb una certa conertncia en la presentació del llibre

A la seva joventut, tls mobles de Red Lion Square sorgien directa-
ment per imitació dt les escenògraf its dels manuscrits mtdltvals i dels
quadres medievalistts contemporanis ptró son importants perquè
constitutixtn la primera ttntativa dt Morris ptr dtf mir tl caràcter i tl
tipus tfnabttatgt amb tl qual st stntia còmode i considerava mes adtquat
ptr a viure dignament D'altra banda, aquesta primera experiència li va fer
descobrir la importància que tl coneixement dels processos tècnics té ptr
a la practica dtl disstny Qu

una segona experience personal fou important tn l'orientació
professional dt Moms cap a i rts decoratives L'any 1857, Rossetti
navta aconseguit i encàrrec dt oecorar al fresc part dt its parets t tl
sostre del nou edifici dt la Union Society a Oxford, actualment, una dt Its
biblioteques dt l entitat l edifici havia tstat projectat ptr woodward en
estil neogótic mig rena, mig venecià, amb una planta octogonal allargada 1
un sostre molt inclinat amb bigues i biguetes vtstts(22) Segons tl
projecte inicial, calia pintar al fresc Its parets que conformaven la base
del sostrt ptr sobrt dt Its prtstatgtrits, i dtcorar els tspais del sostre
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resultants entre tts dl bigues Per a dur-lo § terme, Rossetti va
organitzar un equip de set artistes i va assignar a cada un la realització
a una de Its pintures que s'havien previst El qr\c estava fermat per val
Prmsep, Arthur Mugnes, Hungerford Pollen, Spencer Stanhope, Edward terne
Jones 1 William Morris, tots pintors Joves t admiradors de Rossetti que
dirigia tl treball, i Junt amo ei mestre, formen tl que sua anomenat
repetida- ment la segona generació del Pre-Rafaehsme @) Coherentment
amo les tendències del moviment, totes les pintures representaven escenes
de la llegenda artúrica

Cap dels participants en r experiència no coneixia la tècnica de la
pintura al fresc i foren realitzades sense la preparació tècnica especifica
i, per aquest motiu, les pintures no es veieren m s'han vist mai be Per una
banda, tot el procés i la manca de resultats visibles demostraren a Morris
ia importància de coneiier el procés tècnic i les possibilitats especifiques
de cada tècnica abans de començar a treballarÍ24) Però per 1 altra, durant
la realització d'aquests treballs» Homs també va aprendre a plantejar i a
desenvolupar un motiu ornamental Morris fou el primer en acabar la seva
pintura i llavors es feu càrrec de la decoració del sostre En aquest
s enfronta per (rimera vegada amo el problema d omplir una superfície
suficientment petita i llunyana com per haver de modificar els planteja-
ments propis de la pintura Seguint el pla decidit per Rossetti, plantejà uri
model a base de figures grotesques integrades en l estructura existent de
Piquetes Tanmateix, quan va restaurar la decoració i any 1875, substituí el
model inicial per un sistema floral tractat en espais independents seguint
el procediment tipie de les rajolesC25)

Malgrat el fracàs del resultat, el sostre de la union Society
dOxford suposa per a Moms la realització del seu primer treball específi-
cament decoratiu de grans dimensions en un espai interior Anteriorment,
ja navia treballat en d'altres arts decoratives puntuals, com són els
mobles de Red Lion Square i els experiments amb brodats que ja havia
iniciat, però mai no s'havia enfrontat amb el problema concret de I espai
No obstant això, quan acabaren els treballs d'Oxford, Morns continuava
considerant-se essencialment un artista, però, cada vegada més interessat
per les arts menors, inicia experiments en aquest àmbit Així, ja en
aquesta època, comença a il luminar manuscrits
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5.1. Lt cast victoriana I la Red House

"I wish you coold s*e the house which Moms (who has money) has
built for himself in Kent it Is a most noble work in every way, and
f«§st a poem than a ¡mm*m

-...»•

Ouan horns va decidir casar-se, necessitava una casa per
instai lar-s hi amo la seva sona t, per primera vegada, va plantejar-se el
problema de la vtvenda tal t com se l'estava proposant l'arquitectura de la
seva època(27) Amb la casa que es va f er construir, la Red House, Morri s
establia la primera de les seves solucions

Entre els primers aspectes decisius estava el de la seva situació
geògraf ica i, respecte tfaixó la decisió de Morris va ser la de construir-la
al camp, en una zona rural aleshores molt allunyada de Londres l de difícil
accés calia agafar el tren i després fer una petita excursió en carruat-
ge^ Es va decidir pel Kent perquè h agradava aquest paisatge amb turons
suaus, horts i boscos, tan típicament anglès La casa fou projectada per
Phillip Webb, un arquitecte 2 QUI havia conegut al despatx de GE Street i
per a qut, la Red House fou el primer encàrrec La casa, doncs, és clarament
un obra de wtbb però Morris participa molt directament en el projecte
orientant i aportant els seus coneixements arquitectònics, per la qual cosa
es pot afirmar que les característiques de la casa s'establlren de comú
acord

Els trets distintius més destacables de I edifici son ¡a tliurt
distribució de la planta i el totxo vist amb el que esta totalment
construïda, t del qual pren el nom amb que se la coneix popularment.
Tanmateix, en relació d l'arquitectura de l època son també interessants
l'efecte general de la casa, el tractament de les façanes, la relació amb el
jardí i la concepció de la vivenda a partir de la distribució interior

En síntesi, la Red House és una casa de dos pisos amb una planta en
forma de L l una tauiada a dues aigües de pendent molt pronunciada (60*)
El vèrtex exterior de la L l'ocupen les dues habitacions principals, el
menjador en el primer pts l la sala en el segon Això esta remarcat a
l'exterior per dues llars de foc connectades per la xemeneia que sobresurt
com una agulla de la tauiada Les ales de la L es reparteixen les altres
cambres t ets passadissos, concentrats ai llarg de la façana sud i est El
forat de l'escala esta tractat com un forat independent acoplat per
l'exterior a l'angle de la L per descomposar la regularitat geomètrica de
base El trencament volumètric del perfil general de la casa està accentuat
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per ta disposició de la teulada. Les quatre façanes, mit diferents entre
elles, es construeixen a partir de les necessitats tfil.luminació de its
haoitacions per la qual cosa m m descooreix cap regla compositiva del
t actament exterior öe lis façanes La composició de base només s aprecia
des dt Mnterior i depèn dt Its necessitats dt cada una de les hat»! tac ions
tractades independentment i efecte d irregularitat ft» Its façanes, aconse-
guit per la dispostelo dels volums t la varietat del tipus de finestres, es
reforça per la inexistència d'ornaments exteriors o tfelements construc-
tius, només suggerits per la dlrecdonalttat dels totxos al formar els
empits i les llindes ogivals de les finestres i portes L impressió genrai
que la casa dona des de l exterior és de foscor el totxo ja de per si és fosc,
\ les finestres, poques, semblen realment petites A l'interior I impressió
és totalment diferent, tots els espais estan perfectament illumínats i les
finestres apareixen en la seva justa mida

Estilísticament, la imatge de la Red House no es precisament la
d'un edifici gòtic sinó que, només quan se la compara amb l'arquitectura
regular t geomètrica de l'època, com Belgravia o Pimlico, apareix
clarament l efecte dun genèric medievalisme{29) L'absència de pínteles i
d altres detalls decoratius tòpics del sistema formal de Gòtic, o tfaitres
enes esilistiques <fun període medieval concret, situen la referència
histoncista en els elements purament constructius de l'edifici », sobre tot,
dificulten la identificació dun estil o dun període determinat Morris i
wet» recollien duna banda, la tradició constructiva medieval popular que,
mes o menys havia perdurat fins ben entrada l'edat moderna, i, de l altra, la
manera d'organitzar el projecte en l'arquitectura gòtica, tal i com Ruskin
i havia explicat en la seva anàlisi de la façana marítima del Palau Ducal de
veneciàÍ3e) Consisteix en prendre com a punt de partida les necessitats de
la distribució interior i deixar en un segon pla la composició formal de la
façana Però des del punt de vista estrictament arquitectònic, la Red House
no constituïa una novetat absoluta

Alguns dels arquitectes del Gothic Revival victorià, com William
Butterf íeld i George E Streett3y. navien aconseguit superar la limitació
tipològica imposada per l'historiclsme dels anys 30 i 40, segons la qual
l'estil gòtic només es considerava adequat per als edificis religiosos
Butterf teld, reprenent l'anelisi complessiva de l arquitectura gòtica
desenvolupat per Pugin en els seus escrits, el va aplicar als "cottages"
construïts entre 1848-50 aconseguint el primer pas per a la secularització
de lesti) no assolit per Pugin més que en la construcció de la seva pròpia
casa Street no només segui Sutterf leid i Pugin en el concepte i en la
manera de les seves restauracions sinó que també va aplicar els mateixos
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criteris m la construcció f edificis civils, com escoles 1 rectories rurals.
En comparació amo aquests arquitectes, l'obra de Pugin no va sortir-se de
rmstoncisme del gòtic perpendicular angles car estava molt mes
determinada històricament t basava més la seva correcció en l'adequació
dels motius ornamentals. Its casts de Butteri leid 1 Street, si per una
oanda aconsegueixen allunyar-se definitivament de la concepció palladiana
del 'cottage" present a Anglaterra des de r època d'imgo Jones t de wren
f ms i tot en alguns "Capriccios" neogotics, per l'altra marquen el canvi
d'orientació del moviment neogótlc que, a través de l'obra posterior de
webb, de Burgess i sobre tot de Norman Snaw, establirà els caràcters
essencials de la vi venda victoriana, t burgesa, molts d'ells encara vigents
actualment

Quan webb va projectar la Red House, coneixia perfectament l'obra
de Buttert leid perquè l'havia estudiat i dibuixat, tal i com demostren els
seus blocs d'apunts O2), també coneixia perfectament restii i els mètodes
de Street perquè havia treballat molt de temps en el seu despatx A través
de Street estava familiaritzat amb els principis i els criteris defensats
per Pugin, i, així, si per a l'acceptació de Morris es descobreix com a
rerafons el pensament de RusKin, en el cas de webb apareix com influencia
mes important l'aproximació de Pugin En la Red House, webb va aplicar
conscientment els principis de Pugin, com palesa perfectament la
distribució funcional i Jerarquitzada de l'interior, i, per l'altra, utilitzà el
model de les cases de Butteri leid i Street Per això, la Red House no
constitueix dins la història de l'arquitectura una de les fites en direcció al
Moviment Modern, es tracta més aviat d'un bon exemple de l'arquitectura
domèstica del Gothic Revival molt representatiu del període victorià mig
(High Victorian) En canvi, en l'evolució del propi Morris i en el seu
pensament, la Red House st que constitueix una fita important La decisió
d optar per aquest model de vivenda i aquesta tradició arquitectónica, posa
sobre tot de manifest 1 existencia per part seva d una concepció de la vida
quotidiana, malgrat que també pugui interpretar-se com una de les
respostes que Morris donarà al seu rebuig de la societat industrialÍ33) En
tot cas, com a resposta és la més passiva de totes. Per a la formació de
Morris, la Red House suposa a la vegada, la causa l el camp d experimenta-
ció per a la seva feina futura d'artista decorador °*>

En aquest sentit, és prou coneguda l'anècdota que Morris no va
trobar res en el mercat que 11 agradés o que fos adequat per a l'amoblament
interior de la casa Ningú no na demostrat si realment va buscar molt, o si
aquesta fou una decisió a priori, presa acceptant sense més les critiques
pre-raf aelistes a les arts decoratives de l'època i als seus criteris
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estètics. Per UM banda es innegable que en les dècades anterirs exist la
tota UM corrent de critica envers la situació de les arts decora» ives t la
oegraoacio dels objectes industrials, però «i els anys 60 la situació havia
variat sensiblement T ali com va posar de re I leu P Floudambuna
exposició sobre Its arts decorat i ves victorianes<35), a l'època en que
noms es va traslladar a viure a la Red House, existien m el mercat prou
Dons exemples de disseny àdhuc tu estil medieval loora de Pugin com a
decorador no tra despreciable, sobre tot st st la comoara amb el que
després Morris adopti a casa seva. o, fins f tot, amb els {rimers dissenys
de webb, tampoc no no erm els dissenys de Butteri lei d t Street, encara que
normalment haguessin treballat mes en l'àmbit del mobiliari ectestis-
tic®6*« Burgess, de qui desires Moms produí i comercialitza alguns models
de cadires» havia fet Ja els seus primers mobles, finalment, també Mado/c
Brown, si be amb un medievalisme menys definit, havia presentat les seves
primeres col leccions En qualsevol cas, Morris i els seus amics, entre els
qualsfigurava el propi Brown, decidiren accorr la Red House ells
personalment.

"making Red House the beautiful lest place of tne eartn"O7)

Des del punt de vista dt ta concepció de la v t venda que es desprèn
de la Red House cal considerar el següents aspectes la distribució interior
i els tipus de funcions escollides, la manera de tractar eis elements
constitutius de cada ambient, i, finalment, el tipus de mobiliari construït
específicament per a la casa En aquest sentit, son particularment
pertinents el tractament de les xemeneies, del sostre t de les parets De la
originaria Red House, romanen poques coses alguns mobles, excessivament
grans o tan específicament dissenyats per a la Red House que Morns no va
poder endur-se'ls quan, l'any 1065, torni a Londres, algunes pintures
murals inacabades a la sala, en darrer lloc, d'altres elements decoratius
integrats a la construcció, com eis vidres pintats de les finestres dels
passadissos, l'estructura de fusta de l'escala t la barana, i els detalls
ornamentals pintats en alguns sostres. Is difícil poder extraure conclu-
sions molt generals respecte del gust i les preferències reals de Morris en
aquesta epoca, pero resten testimonis de visitants contemporanis útils per
a poder comparar la Red House amb craltres models de casa victorianaÍ38í

II comentari més generalitzat dels contemporanis és l'efecte estrany que
els hi donava la casa l UM impressió d exotisme imprecís

Possiblement, un dels aspectes més sorprenents de la casa oes de
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W lea actual és la seva relació amb tt jardí, à l'època de la seva
construcció, la casa estava situada al ull mig (Tun hort i, així, aprofitava
ü plantació d art>res fruiters com a elements decoratius i components m
la concepció del jardí Els horts s extenien principalment pel sud t l'oest o>
la casa, o sta al voltant de rala de la L que conté passadissos t serveis.
per tant, sèmola com si tot l'edifici dongui l'esquena al camp com si
promt tés i existencia de: jardí a l'altrt costat Molt mes similar a un pati
o a un claustre, tl jardí es centra al voltant d'un pou <te totxo amo una
teulada contea molt alta integrat a rancie de la L La connexió entre la casa
t el jardí s estableix en un unte punt, una porta i un porxo, que. a lala nord,
comunica amo les cambres inferiors Només Its finestres de I estudi del
pis superior donen a aquest pati, la resta de finestres que es veuen
corresponen als passadissos i a les escales. En conjunt, malgrat l'estudiat
entorn de la casa, l'edifici es replega completament soure sí mateix i posa
de manifest un plantejament concèntric Per altra part, la relació entre
jardí i f afrnca estableix una relació de continuïtat entre els espais
interiors l l'exterior basada no en l'evtdéncta immediata sinó en l'aparició
de recorreguts alternatius, visual t tangiDlement diferents En aquest
sentit, es plausible descobrir un fort contingut pmtoresquista en la
concepció de l'edifici(391

Des (tel punt de vista de la distribució interior, la planta baixa es
(testina a les funcions més comunitàries, t la primera planta, a les priva-
des Junt a aquesta repartició horitzontal (te les funcions generals, es oona
també una separació vertical que estableix simbòlicament una jerarquia
interna Així, l'escala divideix dues àrees de la casa que corresponen a les
dues ales de la L l que s expressa per una diferent valoració de les portes
d accés a elles i ala nord, la més important, és destina a les activitats de
la família, i l'ala oest, als serveis i a l'allotjament dels convidats(40)

Visualment, l'existència d1 aquesta jerarquia es manifesta, a més per la
diversitat en els accessos, per r amplada dels passadissos, les mides
globals de la casa i de les habitacions, i també en el tractament del sostre
Aquest tipus de jerarquia prové de Pugin perd suposa un retrocés respecte
de les solucions victorianes. Implica tornar al model pre-indústria 1
d organització de la vtvenda en el qual r ordenació d espais s estableix en
funció de les persones habitants i el seu rang social, i no no fa partint oe
respecialitZ3ciO dels espais en base a activitats funcionals

Respecte (te la concepció actual de la zonif icació interior de la
vtvenda, en la Red House destaquen la quantitat d habitacions destinades a
la vida diürna, atès que en un principi els seus habitants tenien previst
treballar "a casa" Les habitacions de Morris, el dormitori, el vestidor i
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l'estudi, m troben tolts a! primer pts de rala nord, perfectament visibles
des de l'exterior, a més, adjacent al vestíbul, w havia m habitació
destinada a despatx o a tala fftspra pels possibles futurs clients La resta
d'habitacions importants de l'aia nord son, com ja s ha dit anteriorment( la
sala i el menjador. Aquesta no era la distribució convencional de la vivenda
victoriana, només Pugin l'havia utilitzat anteriorment sobre tot pel fet de
destinar les habitacions principals a la planta sota taulada sense recobrir
el sostre Mn, però en d'altres aspectes importants respon a les tendències
de l'època Així, destina cada espai a una sola funció i accepta el procés
d'especialització funcional de les cambres respecte dels quals decideix les
necessitats arquitectòniques, com tipus i quantitat de llum, orientació,
proporcions d'espais i sistemes circulatoris interiors II mateix procés
d'especial! r zac U' centrat en la incomunicació directe entre cuina t
menjador, es ref ïexa en el tractament del mobiliari t en els esquemes
generals de la decoració

Entre els elements constructius decisius en la decoració i en l'am-
bíentació d'un espai interior, possiblement son les llars de foc les més
importants t encara és mes significatiu com s organitza el seu entorn
immediat Tal i com aconsellen els llibres de decoració Victorians, les
llars de i *c son un dels recons de l'habitació on cal parar mes atenció ja
que, sobre tot en les sales, decideixen la distribució de la resta dels
mobles al seu voltant », en una vetiida, son el centre de totes les irades
A mes, constitueixen el focus ae radiació de la sensació d'acolliment d* la
cambra El costum victorià era el de rodejar la Memeneia de lleixes, que
progressivament s'anaren multiplicant per a concentrar-hi objectes,
records, porcellana, o estat uetes East lake, persona de reconegui bon
gust'42', va dissenyar alguns mobles especialment pensats per co locar a
la paret al voltant te la llar de foc(4SÍ, amb molts prestatge«? per a
poder-hi col locar, fins 1 tot, algun llibre. El mateix Rusk m recorda la
xemeneia de casa seva i el culte decoratiu que se li dedicava

". our toys were what we happened to take a fancy to in places -a
cow in stalactite from fiatlock. fisher doll wife from Calais, a
Swiss farm from Berne, Bacchus and Ariadne from Carrara But
among these toys, principal on the drawing-room chimney-piece
always put away by my mother at night and "put out" in the
afternoon "mi

Amb el temps, sera el propi Moris qui ofereix una critica mes
despistada dels excessos decoratius commesos pels Victorians amb les
llars de foc utilitzant el model de les llars antigues.
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"Now I tMf* tnere is nothing about a house m which a contrast is
greater between old and new than this piece of architecture. The
old, either delightful in its comfortable simplicity, or decorate
with the noblest and most meaning art in the place, the modem,
mean miserable, uncomfstable, and showy, plastered about with
wretched sham ornament, trumpery of cast-iron, and brass and
polished steel, and what not -offensive to look at, and a nuisance
to citan- and the whole thing huddled up with rubbish of ash-pan,
and fender, and rug, till surely the hearths which we have been
bidden so often to defend (whether there was a chance of their
being attacked or not) have now become a mere figure of speech the
meaning of which m a short time ft will be impossible for learned
philologists to find out" c*l

El tractament de les llar de foc a la Red House constitueix un dels
aspectes mes estranys de la casa respecte del costum de (època A
i interior, les xemeneies s integren en la materna arquitectura de la casa
Les dues corresponents a les habitacions principals estan tractades com
una superfície plana, o sta sense prestatges ni llindars, amb la direcciona-
niat del totxo vist com a únic detall decoratiu Aquest tractament plàstic
junt a una sobrevaloraclo del tamany confereixen a les xemeneies de la Red
House encara mes importància oue les més representatives del mobiliari
victorià Sens dubte, aquest tractament estructural i llis hauria de sobtar
molt els visitants Victorians, però el model havia estat assajat en els
edificis rurals de Butteri leid i Street. L'ünic detall pictòric que presentava
la xemeneia de la sala principal (drawing room) era el lema "Ars Unga,
Vita Brevi s", rotulat amb una cai Ito/afta semi-gòtica, que presidia t
orientava la vida dels seus habitants

Respecte del tractament decoratiu de les parets, l'esquema assajat
a la Red House és el model bàsic out Morris -lògicament amb webb-
uniitzarà en la majoria de treballs posteriors. Essencialment, coincideix
amb el plantejament general del Green Dinning Room del South Kensington
Museum, una de les obres dt conjunt de Morris millor conservades El
criteri rector en agv.,ts esquemes és la partició de la paret en dues parts
amb una Unta a una alçada aproximadament similar a la del sostre de les
cases actuals (uns 2,50 m) En termes generals serveix per determinar
lalçada òptica de l'habitació En aquella epoca, a mes, coincidia d'alçada
amb els mobles més alts adossats a la paret la part superior configura un
fris ornamental entre la pròpia l ini a divisoria t la Junta de la paret amb el
sostre de manera que qytdaenmarcat entre dues limes que poden estar be
tractades ornamentalment, o bé limitar els motius del fris U innovació dt
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la Red mm Is li dt tractar ti frfs a base de panells brodats <*'. Aquests,
en ti frts del menjador, representaven figures femenines, extretes dels
contes de Cnaucer, brodats a mi soore lit, t posteriorment aplicats sobre
un fons de vellut que cafería la resta (ft la pant» seguint tl procediment Ge
l'últim període medieval(47] Els brodats, a més, partlc»naven en la decora-
ció de la majoria d'habitacions com a tractament ornamental d'altres tipus
de tèxtils necessaris, com les cortines del dormitori de Noms. En aquest
cas, el motiu decoratiu utilitzat seguia els criteris (f estampaci ó un pom
de margarites derivat d'un manuscrit medieval que Morris posteriorment
tornarà a utilitzar en daures models i en d'altres tècniques -el model
-Daisy"-(48) És la (rimera vegada que Morris dissenya per a teixits que
s nan d'aplicar a la decoració d'espais concrets però ja en aquesta primera
aplicació es descobreix un concepte nou en la seva utilització Des de
i adaptació de resti) imperi, els teixits en els interiors Victorians Jugaven
el paper decisiu en ia decoració "immòbil" de les cambres però sempre
tractats com a corttnatges i per tant establint volums Morris, en canvi,
seguint el model medieval dels tapissos, els colloca plans i uniformes en
tota la paret inferior al fris com a rerafons per daltres motius pictòrics
En d altres treballs, tampoc no descarta ia possibilitat que sigui la
mateixa tapisseria la que (»fineixi per mitja (»is motius ornamentals la
linia divisòria de la paret ! el tractament (tel fris. Aquesta utilització
dels teixits va permetre» a més, reduir sensiblement la quantitat
d'objectes mòbils necessaris per a la decoració i per a I ocupació de l espai

Ei tractarrent dels murs de la sala sèquia criteris relativament
diferents La variació no estriba tant en la concepció compositiva sinó en
el tipus de solució proposta Per una banda, t'estructura del sostre, tan
inclinat i alt, dificultava enormement r aparició del fris ornamental El
propi sostre, amb l'estructura de bigues vista acomplia aquesta funció Per
l'altra, Morris es decidí en aquest espai per ta utilització de pintures
murals veritables que navien de pintar ell i el seu cercle d'amics i que
lògicament restaren inacabades(4W Potser es aquesta una de les
nabitac ions mes clares i lluminoses de la casa perd en gran part això es
deu a la inexistència de les pintures previstes Pel que fa al plantejament
decoratiu, tal i com destacaren la majoria de contemporanis, el color de
lambient general de la casa s'assimila a la tonalitat típica del gust
victorià oel període mig <*», atesa per una oanda ia foscor de la fusta
vista, l'ocupació tèxtil de les parets, el vermell fosc del totxo vist, i els
colors brillants amb que s'havia tractat la decoració del sostre

Quan al tractament ornamental dels sostres, aquests son de per si
bastants sorprenents tan en relació als treöalis decoratius posteriors de
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Morris t al mi estil tfestampats, com a la decoració de la resta de la casa
ils motius son totalment geometries 1 monocroms en un color normalment
trillant t pnman. amb una disposició similar al de its rajoles, la qual cosa
contrasta amo el f ifutftivtsme característic de restii posterior de Morris
Per altra banda, el geometrisme en els motius ornamentals s'havia difós en
els articles dels anys 60 a travis de l'obra de Pugin, i també d'Owen jones
i els altres Retormadors Homs coneixia aquests autors, t en molts
aspectes compañía les seves idees, però no a l'època de la construcció de
la Red House Aleshores enera no havia iniciat la seva carrera de
dissenyador t aquests autorn només podien interessar-lo en connexió a
l'arquitectura Aquest no era el cas de WebD, més familiaritzat com
arquitecte amb les tesis de Pugm Per tot això, es mes plausible que
l'ornament del sostre de la Red House es degui a l'orientació directe de
Webt» i palesa una certa tendència a seguir els corrents estètics del
període i a adoptar els principis defensats pels seus antecessors ßu

Tot ei mobiliari de la Red House es obra de Philipp Webb La seva
característica principal és la sensació de robustesa aconseguida per
i evidenciado d uns elements constructius molt sòlids ̂  En relació ;
restii de l època precedent, els mobles de Webb podien semblar "simples"
però» en realitat, eren bastant complexes quan a la concepció del moble,
com per exemple el buffet dissenyat per al menjador, enera que
simplificaven abastament la quantitat de motius ornamentals que, d altra
banda, s integraven perfectament amb la base estructural Com a criteri
general, els mobles de la Red House com ja havien estat els de Red Lion
Square, era ei de disposar de molta superficie per a poder-los decorar amb
pintures prenent com a model el mobiliari medieval d església Com a
referencia medieval encara es mes clara la preferencia per un moble com
les arques, molt corrent i necessari a l'Edat Mitja pero que en el segle
passat havia perdut tota raó de ser havent evolucionat des de feta temps
cap a tipus de contenedors més fixes i rígids (calaixeres, vitrines,
armaris, etc )S3) Les arques de webb i Morris, tan les de la Red House com
les dissenyades posteriorment, eren un tipus de prisma molt allargat que
presentaven la cara longitudinal, que havia de ser pintada, a l'alçada (tels
ulls d una persona asseguda.

En aquests dissenys, Webo seguia també el model de moble rel tgios
de Sutterf leid i Street, caracteritzat pel ngor constructiu, el retorn a les
Untes rectes 1 als volums sòlids, t la pràctica desapártelo del detall orna-
mental gòtic com a principal element definidor de l'objecte En conjunt,
concs, desenvolupaven els principis defensats per Pugin i característics de
la seva darrera producció Per tot això, doncs, en la seva otra d'aquesta



537

¿poca, Webb estava seguint tl corrent de la nova moda, rebutjant Its Unies
curves QUI havien envaït tots els objectes en els anys SO I eliminant els
vestigis barrocs i rococós de resti I anterior a favor cruna tendencia a la
simplicitat(54) Però en t Is mobles de la Red House, la recerca de la
simplicitat no es tradueix necessàriament en una simplicitat estructural
sino en una pèrdua de l'ornament que cada vegada apareix com un element
merament superficial Quan es busca la simplicitat estructural, en canvi,
aquesta es tradueix en un rebuig de la comoditat, com en els bancs, únic
tipus de seient dels que es té notícia en aquesta casa En aquests mobles no
palesen cap tipus de preocupació per adaptar-se al cos humà el seient del
banc, ensammblat amb una total ortogonaiitat, es un tauló de fusta dur i
rígid, i bastant estret d amplada, la qual cosa obliga a adoptar una postura
no gens comfortable

Potser aquest és un dels aspectes menys Victorians de la Red
House, es tracta del rebuig constant de la filosofia del comfort l austera i
luxuosa simplicitat artística volia ser l opost dt l "cosy corner*, aquell
siilo completament encoixinat tan coqueto que es col·locava prop de la llar
de foc a les habitacions oficialment femenines Morris i webb prefereixen
el concepte medieval de comfort basat en la sensaad de serenor i
tranquiiitat que es desprèn del mateix espai de rnabitacio A la vegada,
però, Morris adoptava també el recolliment monacal, dedicat al cultiu dt
les arts, però conscientment separat del fosc mon exterior, com una nova
versió de la intimitat puritana

f̂Sw^^ÄÄiW îJÄ îPill̂ B
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