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8.3. L'art com a document històric I la historia com a

"Who cm say how little we should know of many periods Dut
their art" l01

Si i interés principal de tots aquells edificis antics que la S P AB
volia conservar derivava, per una Banda, del seu carácter monumental en
tant que obres d'arquitectura i, per i altra, del sei valor documental per a
l'est idi de la historia, característiques similars es poden trobar en altres
tipus d obres d art Des dels quadres i les escultures mes famosos fins als
oDjectes dus domèstic mes banals, tots pod*n ser importaries instruments
per conèixer la historia de la numanitat Qualsevol manifestació artística
pe) sol fet de ser 1 obra tfuna persona que vivia en una època determinada
del passat constitueix un testimoni d aquesta època susceptible de ber

e^ammaaa com a tal Les obres d ari, doncs, constitueixen en el seu coniunt
f or,» s documentats d incalculable vaior per a l'historiador

'True it is that some people may look upon them simply as
curiosities, but you and I have been taught most properly to look
upon them as priceless treasures that can teach us all sort of
things" 102

Aquesta és una aproximado a l'obra d'art molt especifica de horns
pero no per a ixo menys compi s xe Tal i com ha anat quedant de manifest en
l anàlisi de la seva teoria general, la reflexió històrica juqa uri paper
fonamental en la formació del seu pensament Es mes, es precisament
aquesta reflexió històrica la que defineix l'estructura argumentativa de
aquestes conferencies Només centrar el problema de les Tts decoratives i
constatar la crisi artística assolida en ia seva epoca, una epoca que
fonamentalment esta mancada d'art arreu, es immediat el contrast amb un
passat on l'art es desenvolupava d'una manera natural 1 espontània, formant
parí de la vida de cada dia "This wrong of the mass of men being regardless
of art was not always so"103 El pas següent es el d'explicar com era I art
del passat quines son les seves característiques artístiques i com es vivia
la relació amb l'art en el passat. Tampoc no manquen les referències
històriques qtan Morris ha d explicar algun aspecte concret del seu
oensament en el passat hi troba un model del sistema ce treball i del
procés de creac.o artística, un exenple dol sistema del consum i de rus de
les obrea d'art, un esquema de la recepció artistica i un model de relació



entre el public i l'obra tfart, I finalment ì'exemple real del tlpus d'ari
popular que eli defensa I considera l únic tipus veritable d'art En aque?t
sentit, doncs, el passat constitueix per a noms un model útil tant com a
criteri de validació artística com un model social en el qual s'expresss ae
la millor manera possible el tipus tíe integració social que l'art necessita
per a sorgir i viure Fins aquí, Morris utilitza la historia d'una manera molt
similar a com no navien fet la majoria de medievalistes anteriors a ell el
passat és fonamentalment un model teòric des del qual comprendre i
denunciar el present.

Ara De, ia reflexió de Morris no consisteix en explicar el present a
traves d'una imatge invariable d'un passat ideal i idealitzat, construïda mes
o menys artificialment per a que serveixi com a terme de comparació. En el
seu cas, b visió del passat es va construint al llarg de la recerca conver-
tmt-se al seu tom en objecte de la recerca En aquest sentit, ei medievalis-
me de Morns constitueix pròpiament un mètode d'investigació vàlid tant per
a la comprensió del present com de' passat Aleshores, la historia, a mes de
ser una realitat objectiva a partir de la qual extraure conclusions teòriques
de caràcter general, és també una dada per validar i contrastar les seves
idees soore I art demostrant-ne <a viaoilitat practica per al present \ c*>r al
futur Des d'aquesta perspectiva, es fàcil veure com l'acurada exposició
històrica dels diversos fenòmens analitzats en aquestes conferencies
supleix en bona mida les possibles debilitats que, des del punt de vista
f i losof ic, s oDserven en el tractament aels conceptes i«t 11 itzats La rei lex io
històrica esdeve, així. la veritable estructura logica del pensament de
Morris tal ! com s'exposa en aquestes conferències 104

Existeixen en la reflexió històrica tal i com Morris la desenvolupa
en aquests textos alguns trets remarcables que el distingeixen d altres
autors medievalistes El primer i mes important es el fet que Morris centra
l'atenció en l'examen de la història de l'art. Això pot no semblar tant
innovador si es té en compte el precedent de Rusk in a The Stones of Venice
pero adrvuc en aquest cas existeixen diferencies substancials Així, Rusk in
havia utilitzat les pedres de la ciutat per demostrar els efectes que sobre
la moral col lectiva i l'hegemonia política d'un Estat pot tenir la pèrdua de
fe religiosa i la degradació de la moral "familiar" per emprar les seves
pròpies paraules I05 AIXÒ portava Rusk m a oemostrar la superioritat dels
sistem?s politics basats en el control d'una sola persona exemplar i, per
tant. d'un autoritarisme dels millors. Morris, qui acceptarà de Rusk in
moites idees fonamentals aixi com la possibilitat d'interpretar en termes
mstoncs les pedres artístiques, n'extraura una conclusió totalment
diferent El valor de la història de l'art rau precisament en el fet que
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s'oposa a la historia convencional o "evenementielle" que ell designa com
"història oficial"l06 Front a la historigraf)a dedicada a relacionar els fets
tfuns homes Molt determinats, els seus grans actes polítics i les gestes
béhques, !a història de I art s'ocupa d'erregistrar les obres dels homes, tot
allò que la humanitat ha anat construint al llarg del temps I llegant a les
generación f Jtures

"History (so called) has remembered the kings and warriors, because
they destroyed, Art has remebered people because they creeated"10?

Així (tones, les obres d'art son també fets i el resultat de les
accions dels homes pert son uns fets essencialment diferents En pnmer
lloc, son el producte del seu treball diari i el fruit de l'esforç realitzat en
íes tasques necessàries per a viure De l'altre, són aquell tipus de gesta
fiumi I que poden realitzar, com molt sovint fan, les persones anònimes en
l acompliment u"unes obligacions molt habituals i comuns

"How then did men live from day to day? ( ) it seems there were
others than those to whom history so-called has left us names and
the deeds These, the raw material for the treasury and
slave-market, we now call "the people", and we know they were
wor!« mg all that while ( ) For though history had forgotten them
vet their work has not bien forgotten, but ,ias made another history
-the history of art" m

Per una part és ventat que aquest tipus de interpretació de caràcter
sòcia) estava ja present en el pensament de Ruskm i utilitzat com a tal De
fet, Morris no reconeixerà sempre així 109 De tota manera, Morris se sent
molt mes interessat per la capac'tat descriptiva que sobre la situació de la
col lectivitat genera! és possible inferir de les obres d'art en relació a una
determinada realitat històrica, especialment pel que fa a les conclusions
polítiques que se n deriven En aquest sentit, resulta molt mes remarcable
la coincidència de termes amb d'altres autors contemporanis l ; idea de
"poble" tal i com la presenta Morris l'aproxima molt més que no pas a Rusk in
a les tesis que sobre la historia defensava T E Green per aquella època 110

Au:o no es només un indici important respecte de la varietat d influencies
rebudes per Morns sino també de la seva vinculació teórica a la tradició
libera! uè pensament. La idea de la història del poble constitueix, sens
dubte, una aportació important del que es pot considerar la primera escola
académica d historia -"The Oxford School of Hictory" ' ' '- pero era una idea
implicita en la tradició de tota aquella escola (fhistona "whig* que havia
incorporat ìa í<*ea romàntica sobre la historia que Morris anomena "living



history", dirigint l'atenció envers la situació del poble I Ics sevts
institucions n2 in qualsevol cas, sèmola evident que Morris reculi moltes
de les i&ts ja habituals entre aquests historiadors destacats dels cercas
academics, especialment aquelles que plante jen una visto de la historia
diversa a la mera crònica «fesdevenlmenis, de les que es refereixen a les
öftres d a-rt com a fonts documentals i les que estaDleixen el poble, es a dir.
el conjunt de la comunitat com el veritable subjecte de la mstona

Cal destacar, encara que sigu» somerament que, en la segona meitat
del segle xix i en gran part Tàcies a l'obra d'aquests estudiosos n3, la idea
de ) Edat Mitja havia variat sensiblement i començava a perWs aquella
imatge dun passat »ail lie, recant ic i remot que navia tingut per als
primers medievalistes L'Eoat D'Or havia quedat substituïda per una era rea!
de la història, amb caràcter «stlques pròpies, dinámica especifica : unes
formes peculiars de vida Morris va trobar en ! ohra d aquests autors la
documentació necessaria per corroborar algunes de les seves creences mes
arrelades bobre 'art, les seves inclinacions estètiques per l'estil gòtic i
l'art medieval, i, finalment, per a confirmar les seves sospites respecte a
les coincidències existents entre ia realitat social de l'Edat Mitja i la
compresa en aqu" ! ideal de futur que li marcava el concepte d'art fins al
punt que li serveixen per a una opa o ideològica i prendre un compromic
polític Aui done* si per a Morris la historia constitueu uri instrument

de primera magnitud ai llarg de tota la seva reflexió es perquè e) seu

"advantage, in short, is an accurate knowledge or the times t
men lived in, their thoughts, their hopes, their ways of life" "4

En aquest context general, el possible valor documental que, pel que
fa al coneixement de la historia, detenten íes cores d'art, adquireix mìa
importancia de tipus metodològic Ja que es l'estudl de l'art el que propor-
cionara a Morris els mitjans per a formar-se una idea de les diverses
realitats socials examinades i extraure conclusions sobre la seva pròpia
època AIXÍ, d'una banda, el caràcter exemplar de les obres dart constitueix
una de les premises fonamentals de tot el seu raonament, aquella que li
permet utilitzar la situació de les arts a la seva època per invalidar-ne les
condicions de vida vuitcentistes i rebutjar tot el sistema d'organització
social Per l'altra, aquesta es una de les assumpcions teòriques que Moms
ha de demostrar, i en aquest sentit, es també una de les conclusion
importants de la seva reflexió Gran part del seu pensament respon a la
necessitat de fonamentar teòricament aquesta exemplaritat històrica de
l'art oe manera que a traves de les obres concretes es puguin deduir els
caràcters històrics dels períodes als que pertanyen A la vegada, però. es



també un deis instruments teòrics més Importants de la seva reflexió. Són
les obres (fart, les del passat l les del present, les que es comparen entre
si per demostrar les diferencies existents entre les realitats històriques t
deduir els avenços reals oue ha aportat !a història To* això requereix d'una
reconsiderado del fenomen artístic que defineixi quin és el tipus de relació
existent entre r art t la realitat social de manera que sigui possible inferir
les característiques (fuña determinada época histórica a partir de les seves
manifestacions artístiques o deis caràcters estilístics del seu art Ara be,
si Morris utilitza sense cap mena de dubte l'aportació d'altres historiadors
contemporanis, la seva aproxinacid a la història es justifica principalment
en la seva pròpia concepao de I art De fet, definir un concepte tìart que
serveixi a la reflexió històrica es part de la recerca conduïda per Morris a
les primeres conferències, l'altra vessant pretén trobar un concepte d'tïis-
tòna Que permet t concebir i art com un producte històric amb garanties
d objectivitat En aquest sent it.es a traves de I concepte d art on apareix ei
segon tret diferencial important de la reflexió històrica de homs

D'entre les diverses característiques que Integren el concepte d'art
en Noms que legiUrnen el valor documental de les obres d"art, potser el
mes notable es el camp d actuació del concepte Només cal recordar que
Morns considera art tot tipus de creació humana, tots els objectes J
artefactes que, en qualitat d'eina, d'ut»! c d'element decoratiu, conviuen
amo i home 1 1 acompanyen en totes les seves activitats, ajudant-lo en les
tasques del viure Aquests i molt particularment els objectes dus,
constitueixen importants documents histories

"What forms the great mass of objects that fill our museums setting
aside positive pictures and sculpture'? it is not the common
household goods of past times?" "5

La creació í elaboració de tots aquesb atuells i utensilis comuns
es, i històricament ha estat, l'objecte espe jfic de les denominades arts
aplicades o arts decoratives En aquest sentit, val la pena recordar que
Morris considerava les arts aplicades, i, en general, totes les formes
artístiques connectades amb l'arquitectura, com aquell sector de les
activitats humanes encarregades de satisfer les necessitats materials de
l'hcr.ie Comprenen, doncs, totes aquelles activitats mitjançant les quals
i home construïa el seu entorn immediat, es creava l'habitat, i z traves de
les quals una societat defineix la seva cultura material. Fent el recorregut
habitual del prtKés de disseny a la inversa és fàcil veure com, a través de
les arts aplicades d'una època determinada, considerant el tiptr, d'objectes
creats ; per a que servien, és fàcil deduir el sistema d'usos i el parc de



funcions dominants en una societat t que, per tant, en defineixen el seu
sistema de viure. En un altre ordre de coses, aquest no es mes que un dels
mètodes d estudi emprats habitualment per l'antropologia El mes remarca-
ble en l'obra de Morris es el fet que es derivi com un axioma directament de
la seva concepció del fer propi de les arts aplicades

D altra banda, a través dels procediments tècnics emprats l de les
solucions materials, nom pot saber perfectament el grau de coneixements
assolits per una societat i els seus criteris d'aplicació Aquest*:
procediments tècnics poden, també, posar de manifest els sistemes de
producció concrets i, a partir d'ells, és perfectament possible inferir
I organització dei treball i la realitat econòmica d'una societat De fet,
Ruskm abans i homs desprès havien utilitzat les obres d'art per deduir els
processos d organització del treball en les societats de! passat En aquest
sentit, l art esdevé un terme genèric per designar el conjunt de sistemes i
mitjans que una societat cisposa per organitzar Ses diverses activitats
productives, tant oes del punt de vista de la creació i fabricació, com de!
seu us » consum ja només des d'aquesta perspectiva, les marí i f estacions
artístiques duna societat esdevenen un fenomen cultural de primera
magnitud i, com a tai poden perfectament ser exponents de la realitat
social 5 cultural duna época histórica determinada

D altra banda, atès que, en el pensament de Morris, l'art te una
dimensió vitalista que s expressa concretament en la dimen îu estètica
dels oDjeotes d us » que justifica I epítet d'artisfc aplicat a aquest tipi*?
d objecte?, a traves 'Je les obres d'art es poden conèixer també d'altres

mensions de la vida dels homes com la mane! a de ser, de pensar í de
sentir dels homes del passat Per això, no només és possible conèixer el
sistema de vida propi d una època smo comprendre també les seves
preocupacions i el sistema de valors morals i ideològics dominant en una
època Així, a partir dels valors estètics i dels criteris artístics que
regeixen l art d un període es poden inferir aspectes relatius al sistema de
vida duna determinada comunitat, tal i com havien fet Pugin i Ruskm en el
cas de l'art medieval o el propi Moms en relació a tots els estils artístics
Si això és possible és gràcies al fet q»ie l'art és també un factor
d'integració cultural i de creació de cultura, una activitat que serveix al
desenvolupament de la persona humaría i contribueix al procés civilitzat on
global tít la humanitat En aquest sentit els primers vestigis d'art, per molt
rudimentaris » toses que siguin, són indicis de l'existència d'una
civilització, fictser molt primitiva en les seves formes de vida i en els
resultats aconseguits però en qualsevol cas sempre es tractarà d un nucli
humà organitzat col lectwament Així doncs, des del moment que 1 art, "the



constant companion and the expression of the life and aspirations of the
world" 'l6, és un fenomen Que crolla espontàniament en el mateix fet de
vare, es el propi concepte d'art <we porta implícita aquesta dimensió
cultural f, aleshores, no només permet conèixer l'organització productiva
d'ona societat sinó tota la realitat cultural que permet distingir les
èpoques històriques entre si i definir les característiques que els hi son
pròpies 'l7 És doncs, el propi concepte d'art el que garanteix el valor
documental de les obres estatumt-les com una mostra d'un valor objectiu
immillorable No és estrany, doncs, que Morris no només vegi en la història
genera! de lart el material documental més indicat per a les seves
investigacions, sine que des d'un punt de vista metodològic consideri ael tot
legítim examinar ¡a història de l'art segons els mtruments que H son propis
i, a partir de les característiques artístiques de les obres, deduir les
implicacions socials i polítiques necessàries

Un altre element oestacaole de la recerca històrica ot Morris pel
que fa a aquestes primeres conferencies és el to cautelos adoptat en
relacsó al medievalisme És evident que gran part de les seves recerques
estan dingides a demostrar la suoenoritat del gòtic i de la societat
medieval respecte de totes les altres èpoques històriques, en particular
respecte a rèpoca antiga ? els darrers segles No obstant, aquesta és una
conclusió a la que voi arribar a! llarg de la recerca per la qual cosa en el
plantejament genera! prefereix sempre tenir en compte tot el passat de la
humanitat A IX Í . per exemple, enei text The Ari of the People U879J, totes
les comparacions amb la situació de la seva època s'estabieixen çn relació a
1 art tradicional i autòcton de la índia anterior a la colonització anglesa i,
per tant, a ï arribada del sistema capitalista En aquest cas concret,
l'anàlisi s estableix en relació a un model pre-capita!ista de producció
remot en el temps i en l espai, i que pertany a una tradició cultura! divei sa
S'observa, doncs, en tots aquests primers textos teòrics de Morris la
intenció oe tenir en compte tota la història de l'art sense prejudicis
anteriors derivats de preferències personals Potser pot semblar un fet
anecdòtic però resulta molt udicatiu del seu procedir mtel lectual el fet
que la seva tercera conferència estigués exclussivament dedicada a tractar
revolució històrica global de les arts decoratives The History of Pattern
Designing (1879) constitueix, així, un text fonamental des del punt
metodològic en ella Morris delimita el seu propi camp de treball i defineix
el marc teòric en si qual situar la seva reflexió.

"All I can pretend to do at present is to call your attention to
certain things I have noticed in studying the development of the art
of pattern-designing from ancient times to modern, arid to hint at
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certain principles that have seemed to me to He at the botton» of
the practice of that art and certein tendencies which its long
course has had"lia.

Aquest és doncs el primer escrit on Morris exposa d'una manera
sistemática una vtsíó global de la historia de I art. ÉS. doncs, la primera
vegada en que intenta ordenar els diversos coneixements adquirits soore la
historia per diverses procedències, interpretar les dades històriques de que
disposa i extraure'n conclusions que H serveixin per una reflexió teòrica de
caràcter general El que potser més destaca d'aquest text és la varietat de
fonts que homs utilitza en la seva investigació i l'originalitat d'algunes oe
les seves interpretacions en relació a la crítica artistica contemporània
Tarnoé en aquest cas el seu pensament suposa una sintesi de diverses
tradicions però fonamentada soDre una investigació prèvia duta a terme pel
propi Morns soore fonts autentiques Quan Morris comença a dictar
conferencies tenia ja una amplia formació històrica La historia havia estat
un centre d'interès al llarg de la seva vida però en els darrers anys havia
intensificat els seus estudis en el camp específic de la historia de l'art
degut a ¡a necessitat practica de trobar processos tècnics apucaoles en
l el3D0<*3cio rtels productes de la firma L'estudi dels tints a traves deis
diversos tractats antics dels oficis del ram de l'aigua li navia reportat un
valuós coneixement de la història tècnica de la humanitat a) ìiarg de
diverses èpoques mstonques una cosa similar li havia succeït en ̂ studiar
revolució del tèxtil i els diversos generes de teixits, així com dels
diversos procediments d'estampacíó Per aquesta època era una de les
poques persones que visitava amoreguiantat el museu de les arts
decoratives, Tne South Kensington Museum en les sales dei qual examinava
curosament exemples provinents de tot ei mori i de totes les èpoques
Coneixia també les col leccíons del British Museum, especialment les
dedicades a les arts decoratives For^ aquests estudis els que influïren el
seu estil de disseny fins al punt de donar un nou caràcter ais estampats i
als models de teixits llavorats creats per aquesta època "9 Aquestes
recerques es perllongaren durant tota l'època en que Morris dictava les
primeres conferències i seguiren amo una altra intensitat posteriorment

El fet que aquestes investigacions es desenvolupessin en larmm
específic de les arts decoratives posant especial atenció en els aspectes
purament tècnics, li proporcionaren una visió de la historia diferent a la
que es desprèn de la historia de 1 art centrada en el desenvolupament de les
arts plàstiques ta! i com va quedar definida per crítics i teories des del
Renaixement i l'Acadèmia Aquest canvi de perspectiva en l'aproximació a la
història marca un altre tret diferencial de la reflexió històrica de Morris i



explica alenes de les característiques de la seva exposició. Així, per
exemple, apareix en les conferències un diàleg constant amb la història
habitual consistent, primer, en frequents paragons entre la situació oe les
arts plàstiques i de les arts decoratives en cada període analitzat, i un
segon, és el fet de dedicar comparativament molt espai a demostraria
situació d endarreriment en què es trobaven les arts aplicades en aquells
períodes de la historia mes revalontzats per la historia oficial, com son
Egipte. Grècia i el Renaixement A la vegada, això explica tamb* el to que
pren la reflexió històrica tn aquests textos, el caràcter descriptiu en la
presentació dels diversos estils artístics i la voluntat de concretar com
s estableix un recorregut evolutiu a través d'ells, la consideració dels
descobriments recents i l'exposició més detallada en el cas d'estils mes
desconeguts

De tota manera, la característica més important en i exposició de
horns es la central itat que prenen els entens purament artístics \
formals tíeis diversos estils Son aquests els que serveixen per extraure
conclusions relatives a les condicions socials i al sistema dt viure de les
societats analitzades D altra banda, són aquests entens formals els que
estableixen els recorreguts histories a traves de les èpoques i permeten
definir les línies d'influencia entre uns estils i altres 12° Pel fet de
considerar fonamentalment les arts ornamemals, un dels aspectes que
Mon is tracta amb mes deteniment es l origen dels motius ornamentáis » de
les formes estructuráis deis objectes, especialment en el cas de
1 arquitectura, i A parti«" de la constatació de similituds en les formes
bàsiques, homs pot explicar les diferències estètiques i estilístiques que
distingeixen els estils entre si i definir les aportacions concretes de cada
època Les diverses apreciacions sobre les formes estructurals dels
capitells 121, i origen dels motius de l'arbre o de la forma del pàmpol i de la
fulla d'acant sorprenen precisament per la precisió i la incisivitat de
l anàlisi ir En aquest sentit, val la pena destacar ei fet que sovint riorn^
a partir del procés evolutiu seguit pt, una formz al llarg de diferents
estils, no duota en construir noves hipòtesis de treball que serveixin per a
la recerca històrica l23

Des d aquesta perspectiva és inevitable remarcar la similitud de
plantejaments existent entre la investigació seguida per Morris en relació a
!es formes ornamentals i la que pocs anys més t«rd faria Alois Riegl sobre
la nistòrid de 1 ornament des d'una altra tradició científica i una altra
concepció de la història Com Ríegl, també Morris pensa que só."» les pròpies
formes les que determinen els entens ornamentals i que evolución»
seguint els seus propis dictats a partir d'unes necessitats també formals



derivades de la superfície a ornamentar. També Morris concebelx romanent
com un procediment de recobriment d'un espai blanc dirigir a satisfer les
necessitats estètiques de l'home Si es te en compte que Morris parteix oe
les recerques sobre historia de l'ornament realitzades pel grup dels
Reformadors de mitjans de segle, entre els que hi figura Gottfried Semper
i autor que Riegl va voler rebatre, apareix almenys un nexe d unto entre
ambdós autors encara que tant í Seu que difícilment pot ser significatiu Ara
bé, la diferència que separa Morris dels Reformadors, que no només és la
influència filosòfica de Ruskin, és perfectament comparable a la que separa
Rleg) de Semper En aquest sentit, cal recordar que Morris havia comprès,
encara que d'una manera molt empírica, Ses diferencies conceptuals
existents entre els procediments de decoració i els te l'ornament derivats
de la diferent detmp'nacio tècnica er- l'obtenció dels efectes decoratius i
estètics De fet, en ei Morns dissenyador, aouesta diferència s expressava
ja des del plantejament oel disseny segons si havia de ser aplicat en un
teixit 1 lavorai o en un estampatl24 Mentre els efectes decoratius s'obtenen
a partir del mateix procediment tècnic i dels material emprats, i, per tant,
formen part estructural del suport, l'ornament és un sistema de formes
totalment independent del supor;, que saoliquen externament sobre una
superfície determinada i buida

"Broadly speaking, one may say that the use of this subordinate, but
by no means unimportant art is to enliven with beauty and incident
what would otherwise be a blank space, wheresoever or whatsoever
it may be"12S

No és estrany, doncs, que Morris apliques criteris diversos segons el
tipus d art examinat • que no dubtés en considerar i ornan.ent com ur. genere
artístic que te uri desenvolupament prop' amb total independencia del
sistema tècnic utilitzat en la seva elaboració Des tf aquesta perspectiva,
les formes ornamentals, tant els motius formala com els elements gràfics
de desenvolupament i connexió, adquireixen ràpidament una vida pròpia,
apareixent i ú?senvolupant-se amb molt poques variacions estructurals en
camps rr-oH diversificats de l'art126 De fet. molts d'ells, independentment
de la intenció f igurativista o abstracta, del naturalisme emprat en el seu
tractament, responen a valors funcionals de tipus gràfic per la qual cosa és
lògic que existeixin tipologies concretes de motius ornamentals Aquest ei a
l'objecte d'estudi específic de Riegl i el contingut últim de les tesis
proposades front a Semper, qui es va mantenir sempre lligat a l'experiència
decorativa estructural obtinguda pels procediments tècnics -com els
teixits i iacistellera l27
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Si a Riegl aquest punt de vibta lì havia servit per comprendre la
gènesi no f igui ativa de la fulla d'acant en rar; grec, a Morris li va permetre
localitzar 1 origen de molts dels motius ornamentáis encara vigents a la
seva època en l'art (TAsslria, Babilònia i Pèrsia l28, però tainos comprendre
quina havia estat l'aportació fonamental de l'art gòtic als motius heretats a
través de Bizanci de l'art oriental antic 129. A la vegada, el procés evolutiu
seguii per un determinat motiu ornamental pel que fa al seu tractament
gràfic, així com l'existència de regularitats en l'us d'un motiu en diverses
èpoques, o l'aparició inesperada d'una determinada forma en un estil histò-
ric, n va servir per entendre revolució seguida per les arts i el sistema
d influencies rebudes per cada estil, aspecte fonamental per comprendre
lan gòtic com un estil de sintesi de diverses tradicions ornamentals
D'aq-iesta manera, Morris podia reconstruir el procés global de la història
d una manera totalmait diferent a la sorgida de les arts plàstiques Així,
per exemple, Pèrsia, i no Grècia, esdevenia el focus creatiu mes important i
el mode! de perfecció per 2 les arts ornamentáis modernes, a la veoada Que
el s àrabs antics i moderns establien ü altres nuclis de difusió creativa I5°

"The only thing i feel pretty certain of is this that whatever the
forms may mean, they are nevtr found but among peoples who, tt
may beat the end of a very long chain, hav» had some dealings with
the countrv between the two Rivers, that thev therefore are
Chaldean in origin. that thouqh they have been transmitted by other
means in earlier days, it is to the Sassa^an Persians that we owe
their presence in modem art" 13!

Ara be, existeix en l'anàlisi momssià de la historia un srgoo nivell
de reflexió dirigit fonamentalment a copsar les diferències estilístiques i
formals existents entre els diferents períodes de l'art que ptrmetm
constatar un canvi de concepció del que és l'ornamenten , més enllà de la
constatació de les regularitats forma's existents Aquestes diferències son
les que fan dubtar Morris d'algunes influències entre els estils normalment
acceptades com a tais i de la possibilitat real que un determinat estil,
malgrat que fos qui primer va utilitzar algunes d'aquestes formes, les
llegués a la tradició ornamental pof tenor Aquest és *i cas d'Egipie un
poble que, si bé va öescofertr la majoria de formes í rnotius ornamentals que
arribaren fins a I època moderna, es difícil pensar que les exportes degut al
tractarr -nt artístic que els hi va donar I a l'espetif iUt del seu estil El fet
que algunes d'aquestes formes apareguin en d'altres estils coetanis i
propers sense excessius canvis en l'estructura, no és una dada suficient p?r
a Morns com per afirmar categòricament una línia de procedència, mentre



que si permet pensar que siguí possible un redtscobrimentl32. Alxó no ès
necessàriament contradictori amb la teoria formalista que veu en aquest
tipus de formes una solució gràfica. També en aquest cas les diferències
d'estil deriven bàsicament de qüestions formals Així, per exemple, les
úniques similituds existents entre Egipte I Grècia es troben en les formes
bàsiques que acompleixen un funció estructural, com és el cas del perfil
dels capitells, o en els motius ornamentals concrets; la resta de caràcters
estilístics responen a una concepció diversa del fet artístic patent en les
pròpies obres Des de l'escala dels edificis -la monumentatalítat d'uns front
a les mesurades proporcions dels altres, o el tipus dobres construí' *s en
cada cas- tot indica que ladiversuac fonamental s'estableix en la mateixa
idea d'art Així mateix, en veure la manera com Roma va continuar
l'arquitectura grega, les similituds existents deixen pas a una diferència
fonamental mentre el temple grec resultava ser aquella traducció en fusta
de la caoana primitiva eri pedra -taa i com havien explicat molts crítics oe
I arquitectura abans i durant la batalla dels estils- la »mitacio romana de
l'estil, gràcies a la conversió de l'art en un element arquitectònic, donava
pasa r Arquitectura 153 En realitat, quan Morris considera les c arac ter isti
ques especifiques de cada epoca, te present d altres aspectes que serveixen
a la interpretació del fet artístic com els entens estefcs, e! sistema de
valors i la seva organització productiva En aquest moment, la historia
especifica de les arts aplicades integra una dimensió cultural » ¿sdeve una
historia de la humanitat

Arribats aquí, les dis'maons f onamentais s estableixen no tant a
partir deb diversos esti j artístic«» com del; grans per »odes de la r»istof ia
pi esos çlooalment, i antiguitat 11 època que horns denomina 'moderna"
però qye, en real nat, correspon a l'Edat nit ja Si la primera í mal·ltzaamD i a
caiguda de l'imperi Roma, la segona compren tot el període posterior a
aquest fe» f ms a la consolidació del moviment renaixentista arrey dturota
U distinció s estableix únicament a partir & levoVjctóoe les arts
aplicades de manera que en la comparació enti e amwfós grans períodes es
a \ anomenada Edat "Mock-riia" la que assisteix a la fase de plenitud de «es
arts aplicades \ de l'arquitectura homs no dubta en quallí icer-la de "U*
Building age of the world*IW La superioritat medieval es planteja, pero
sobretot en Ses tonswfcr*:»on$ socials derivades de resguem-ï del procés m
trcoali deduït a partir dels criteris estètics que regeixei. el seu art en
totts les fases de desenvolupament l'argument es justifica per la noció de
civilització tai i com l havia anat elaborant ai llarg de la seva investigació
sobre 1 at i ta historia Comisieix bàsicament en pensar !*$ diverses
realitats culturals com un producte historiï que s'expressa a si matein er,
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les manifestacions artístiques i en l'estructura organítzativa de les arts í
el sistema de producció

Des d'aquesta perspectiva, aoareix aquella imatge de l'Edat Mitja
utilitzada corr, a terme de comparació en molts passatges importants de la
recerca morrissianó sobre l'art. En les caràcteristiques de Vart medieval
però encat a més pel fet que tots els productes elaborats en aquesta època
tenien una qualitat artística indiscutit'e Moms hi veia darrera la figura
d'un creador lliure oe pensament i condició D'aquesta manera, el sistema
productiu medieval apareixia organiizat a partir d'en principi igualitari en
el qual uns treballadors lliures intercanviaven el producte del seu treball,
cosa que contrastava amb els sistemes esclavistes de l'antiguitat No
obstant, Moma çs perfectament conscient d*1 la desigualtat social bàsica
que domina en el sistema d'organització feudal, pero aquest és uri aspecte
de la realitat medieval, aquella relativa a la situació política i a la condi-
ció a uns grans només ae Is que s ocupa la historia "oficiar o "so-called per
utilitzar la terminologia momssiana Per sota del sistema pontic, existeix
tot ur entramat social de característiques molt mes igualitàries q¿
qualsevol dels aiires sistemes socials de la historia Des d aquesta
perspectiva, i era medieval esdeve per a Morris un període molt llarg en la
historia que compren ei desenvolupament Q* tota una eetructura SOCIDI que
culminarà en e) gòtic pvro que recull experiències i desenvolupaments
diferents en moltes zortes diferents d Europa i ae i orient, i que inclou ufi
constant diaieg entre d'verses tradicions artístiques En aquest conreat
aparecen d altres estils artístics importants en 1 art medieval, potser mes
arcaics quant a la forma i els acabats que el gout pero r»o per això menys
interessants És ei cas Bizanci. dels àrabs de tot i Orient Mitjà i lEs^jnya,
de's tombaràs i ae i eclosió romànica a tot arreu d Europa i, finalment dei
Gotte internacional En aquest sentit, doncs, la superioritat medieval en el
carriD de les arts decoratives s explica, bàsicament, pel fet que la societat
medieval hagués propiciat la desaparició de i esclavatge er. l ordre social,
cosa oue i oposa fonamentalment a la societat antiga onecía torna a ser
lest» i que millor exemplifica el t ipusde raonament de Morris

"to my mind the tokens of incompletness of freedom among the
classical peoples, and their aristocratic and rigid exclussweness
are as obvious in one side of their art, as thw glorious simplicity
of life and respect lor individuality of mind among the favoured few
are obvious m the other side of it"l35

L ispéete remarcable er» e! s*j cas es l'èmfasi col locai en l'estruc-
tura productiva i social dels estils i en l intent per exphtar-no únicament d
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partir de les cai c.terist'ques formalo de cada una de les arts. Llavors, la
recerca fonamental es planteja en relació al tractament que cada estil
artístic confereix als diversos tipus d'art i, per tant s'estableix a partir
d'una relació dialèctica entre el desenvolupament reíipectiu de les arts
aplicades 1 de les arts plàstíquto. Des d'aquesta perspectiva, la
investigació de Morris es proposa fonamentalment buscar les raons per les
quals les èpoques en que les arts plàstiques ha.» assolit un grau de
perfecció difícilment superable son en canvi èpoques d'una gran pobresa
decorativa La resposta bàsica es troba en ¡a manera com cada època
utilitza el seu art i amb quins fins el crea Això no names es pot veure a
traves le les mateixes obres sino tambe a pa-tii dels factors de la creació
art'stica que potencia i valora Així, r- ts els estils «we fan prevaldré la
funció comunicativa de l'art, c** l'utilitzen per representar simbòlicament
e's grans valors de la humanitat .om els que volen e<plicar eis valors
morals o els coneixements mt 1 lectuais, desenvoluf>en les arts piabuqu?:
relegant les ornamentals a una funció subordinada Aquest és el cas d Egipte
on el valor simbòlic de totes les seves creacions obligava ¡'artista a
esmerçar-se molt en la representació concreta d'uní, fets encara que des
del punt oe vista de la representació artística utilitzessin sistemes grafies
molt convenç lona! 11 zats i àdhuc grotescs I3tt El cas de Grècia es invers
però comportà una situació similar, en buscar bisicíiment la correcció en la
representació de la "ealitat i potenciar el valor descriptiu, va renunciar a
d'aitres dimensions de I art, potser molt imperfectes quant al resultat
ODtmqut pert no per això mes agradables l37 Tenint en ccmote que Egipte i
Grècia constitueixen els estils artístics més desenvolupats de les dues
opcions artístiques en l'Antiquita', és fàcil comprer<re perquè en tot
aquest peno«1*'1 hc lecessitats simbòliques i religioses de l'art que
propiciaren un desenvolupament tant característic ce les art? plàstiques
suposesín un frè per a l'art decoratiu Només en aquí lis estils on les arts
serv'en pura i exclusstvament per decorar i responien al pur plaer de gaudir
de coses belles i o"c»mplir els espais buits, les arts aplicades experimen-
taven un desenvolupament significatiu En aquests c.isos, son les arts
plàstiques les que criden subordinades a les decorat íves i són acceptadeí^
pel seu valor ornamental Aquesta és la situació car.jcteristica de tots els
estils de l'Eda* Mitja o moderna

Si el predomini de les arts elàstiques o simbòliques per sobre oe
les arts aplicades estableix e1 criteri de comparació entre l'art antic i el
medieval, serveix també per establir les diferencie« fonamentals entre
l'art medieval \ el Renaixement En aquest sentit, cal tenir en compte que
Morris descarta de la seva periodizació de la historia global It l'Art a iots



els moviments sergas des del Renaixement atxí \i denominaci (fera
moderna es reservava per a l'Edat Mitja, la qual cosa ja denotava de per si
una intenció supressiva Respon exclussivament a! fetque, segons el seu
punt de vista, a partir 6el Renaixement les arts decoratives urnen a
sucumbir subordinant-se a les arts plàstiques De tota mane-j. la situació
creaaa en ei »enactment era molt més greu que 1 existent en d altres
períodes 3e la nistöria Així si a I antifjitat les arts dec«¿t'wes exercien
una fuiïc^v <% complement no havien perdut el seu carácter especie, cosa
que si succeïa en el Ra îxement En aquesta època, les arts aplicades es
dedicaren a initar les arts plàstiques oblidant la seva funció ornamentai
basica o, en els millor dels casos, es perderen en la producció suntuaria136

Per això» ces daleshores només mereixen el qualificatiu d"art des del punt
de vista de les arts aplicades le¿ manifestacions populars incontaminades
de l art culte, en les quals continua pervivint la tradició artística de i època
"moderna o medieval L esquema i * sèmola" molt simplista peco suposa un
intent per comprendre les diferencies històriques a partir def mateix
concepte d'art ap'icat. o sia, aque'ls tipus dart que serveu merament per
satisfer necessitats materials duna manera ̂ e? o menvs -magiriat ¡va perù
sempre agraoaMe D altra banda, ei recurs a cues úniques nocions per a
l anal is; d? ' a't. el concepte d estil i els criteris formals cwrespí^vntc
esdevé una v ia per a poder superar la valoració merament pmtüresquista de
lari antic i Ueis estils m*., arcaic s basada en lanwarevaiontzactcdeb
procediments decoratius 11193*5 a tècniques rudimentàries i als acabats
matussers, en detriment, fins i tot, de tota la tradició ornamental

Així, en el camp te la reflexió sobre les arts aol»c¿des I element
mes interessant de la vbió de Morrb es la superac'O de ¡a dicotomia entre
naturalisme i convenç ioni i itzaeio oue havia enfrontat ftus> in amo *'s
Reformadors Oemorl>rant com en ''art egipci el grau de c^vencionaiuzacio
pictòrica no és cap ̂ arar.tla pel desenvolupament .e les arts aplicades i
assenyalant tom en realitat el valor estètic d'ur; art depèn d"auuest tracta-
ment, homs deixa una porta ooerta ^ tot tspus le tractament oraf ic del
motiu ornamental A la vegaoa, constatant com en cl procés general de la
història la gran aportació artística d¿ l'era -ledleval er i? Incorporació
d'un- òtructura orgànica en la Dase geomètrica de ' i rúcelo deis
ornaments superficials front a la rigidesa geomètrica u. s millors est i is
del passat, Morris demostrava la superioritat de l'opció naturalista en e!
sentit de l'organlclsme definit per RusKfn pel sol fet que constituïa un
desenvolupament més avançat en la solució del problema Ara be. front a
Ruskin, indicant com el contingut simbòlic d'un art no serveix per a\
desen/oluparnent ornamental sinó que més aviat el limita com també és el



cas d'Egipte, horns retal agüella Idea tant tipfca del medievalisme segons
la «jal i of 19 irta) i tat t la riquesa artistica del gòtic depenen de l'expressió
d un srnt sment religiós compartit col lectivament L'art egipci prova com
l'expressió d'un sentiment d'aquestes característiques pot ser sovint
restrictiu respecte de la creativitat ornamental No es estrany que Morris
rarament tracti els valors de l'art gòtic a partir tfaouect sentiment i. al
final de la seva vida, negui rotundament el qualificatiu de cristià o rel'.gios
com a denominació per l'art medieval m La seva pretensió és mostrar la
superioritat del gòtic per caràcters formals i per ¡es meres caracterís-
tiques de l estil

Peí que f a a aquesta primera fase del seu pensament, es evident que
a traves de la recerca històrica, Morris ha pogut constatar rom a'guns dels
valeos socials que tradicionalment caracteritzaven l'art medieval i la
soneta; gòtica es trobar troöar també en o altres penodes histories,
Dasicamet.' en les cultures mes primitives de totes les èpoques Tamoe ha

oes€<*Dt T com en realitat no es l'expressió d'un sentiment religiös
'O eì r*spvct* ù la tftda humana i la preocupació per la vida quotidiana el

porrne» e1 "esenvoiuDament de les arts aplicades A mes, ratifica la
«ospita oue ei f w d aquest desenvolupament depèn de l'estructura sonai
ates que es ei proyucte logic dei tremali de tots els homes En una oarauia,
Moms es demostra a s» matea com i existencia de l'art aplicat deper,
oasitífnent d*-f t et que ¿quest art sigui popular que sorgeixi en ton é is
amb'rs de 'a vioaquot'diana \ noes reservi unicarriert per a lecit icac'f-
dotífçs «jnique? i monumentals A 13 vegada, comprova com es desenvoiu-
r " eot cuHural no necessywnerit es correspon arrit» l'existència uur.a
w.ietat mes justa sire que sovmt succeeeix ai contrari cal tenir en
compte de quin tipus de desenvolupament cultural es tracta Des d aquesta
perspectiva, Morris pot així ¡letificar la utilització del mon medieval com
a paradigma per a la reflexió de la utopia pero disposa també tfuna imatge
molt més matisada del passat en la qua! existeix una diferenciació
conceptual clara entre els elements dei passat que serveixen per a un ideal
i ei que és la seva realitat històrica concreta Per tot això, la imatge del
passat que Morris utilitza en aquestes conferèr .íes inclou aspectes de
totes les èpoques històriques en que existeix una tradició forta i potent en
el camp de les arts aplicades

Per altra part, l'examen del desenvolupament històric de les arts
decoratives portà Morris a plantejar-se el problema de la dinàmica de la
historia La visió global de la història de l art dona a Morris una visió
diferen* del temps que h permetrà també mirar cap el futur sense variar el
punt de vista Des tfaquesia posició i sense tenir encara una imatge molt



clara de !a dinàmica global de la història, la percepció dels marges de
temps li permetran albirar alguna esperança respecte del futur de lari En
el moment que copsi aquesta dinàmica, la mateixa histèria aportarà els
elements necessaris per a que tot ideal de futur sigui viable sense, per
això, ser menys utòpic í Morris pugui aíxi fonamentar la seva confiança en
el procés global oe !a numanltat Comprendre la dinàmica d0 la història í la
gènesi dels fenòmens culturals es ¡'objecte prioritari dels escrits del 1880
suposa la investigació prèvia per a que ei seu 'deal d'art esdevingui una
causa amb contingut polític

Anteriorment, J ensenyament més important que Morris extreu de la
historia de l'art f a referència ai mateix procés de la historia En el la Morns
comprova com son normalment els mateixos entens artístics els que
regt'xen en uUima mslancia el desenvolupament de Vart i permeten
concioir-n* una contWítat al llarg dels temps El seguiment de la genes»
formal dels motius ornamentáis a traves els diversos et t ils tostones H
pet met observar i existencia duna continuïtat històrica en el desenvolupa-
ment de les formes cuHurals ts perfectament possible veure uria evolució
oe íes formes per eUes mateixes i comprovar els contactes existents entre
elKS En aquest sentit resulta especiaiment il lustratiu del plantejament
mornssia veure la seva reconstrucció del procés que marca el pas des Oe
1 art antic a i art "moderi" E?, ella, horns inUnta determinar els trets
dife» enaais entre arn&Oues èpoques sense que es trenqui el sentit de
continuïtat que porta oe i una a l'altra AIM, seguint (exposició (fr Morns,
no es tar* i arribada délo bàrbars oel nord la dada històrica que marca
1 inici uc l època moderna pel que fa a l'art sinó l'evolució del propi art roma
en els darrers temps de i imperi fs la pròpia evolució de i art de Roma la
que, per influencia de Pèrsia, generarà el bizantí Aquest estil es revela
aleshores com la creació sorgida de la síntesi de dues tradición*
artístiques molt dive» ses

"In tr»e remains of this art you may note the growing formation of
more mysterious and more connected, as well as freer and more
naturalistic design, their colour, often in spite of the limitation
forced on the workman by simple materials, is skilfully arranged
and beautiful, and in short, there is a sign in them of the coming of
the wave of that great change which was to turn late Roman art, the
last of the old, into Byzantine art, the first of the new" 14°

El camí vers el gòtic procedeix d'una manera similar, però ara, les
influencies Ja no vindran d'altres tradicions estilístiquts sinó que l'estil
jortira per generació espontània de la pròpia dinàmica de l'art medieval A



la vegada, la continuïtat en el desenvolupament üe l'art al llarg de la
historia queda garantida sense haver de recórrer a explicacions exteriors al
mateix fet artístic

Quan a més dels criteris estilístics es tenen també en compte els
els valors culturals de l'art, els elements diferenciadors entre les èpoques
es deriven directament de les difereixes existents en el sistema ue viure i
de la realitat social de cada època També en aquest cas l'art, en tant que
organització física de la cultura material, aporta les dades fonamentals
Des d" aquesta perspectiva, l'evolució ^storica queda lligada a fenòmens
exciussivam*nt històrics en els quaìs no ni manca, lògicament, els valors
culturals que defineixen una determinada realitat social Homs elimina
així de l'explicació històrica el recurs a elements suprahtstórits preferint
sempre les causes estètiques o socials a qualsevol tipus de valoració
trascerident del fenomen artístic Aquest és el primer pas en el oecobnment
del caràcter Historic i no naturai de iots els feiwnens socials que li
permetrà comprendre -i conf iar- que la transformació de la societat depèn
excessivament de 'es accions dels homes i no d -jnes causes natura's
incomprensibles Així, ei coneixement oe ia rust ona i la formació cultura)
de les persones

"force us to see that many things which we have fcien used to loo*-
ypoi as necessary and eternal evils are merely the accidental and
temporary growths of past stupidity, and can be escape*! from by
dye effort ar«3 the exef use of courage, goodwill and forethought Ml

O tota manera, aquesta visió 1e la continuïtat de la historia
establerta a partir de criteris artístics no ès nomer un; conclusió es
iarrtoé un criteri d analisi del mateix fet històric segons el qual és possible
oeduir les característiques estètiques i culturals duri període del que
romanen pocs vestigis per comparació amb d'altres estils dels que perviuen
molts exemples indemnes l42. D'aquesta manera, Morris pressuposa com a
premisa de la reflexió històrica i existència d'unes constàncies culturals
derivades de la immutabilitat de la natura humana Tal i com s ha vist
repetidament, aquesta és una de les idees fonamentals de Morris, present en
molts aspectes del seu pensament que legitima el fet tfestablir el passat
com a model d'anàlisi del present i de construir un ideal per a< futur

A nivell pràctic, : existència d aquesta continuïtat històrica en el
desenvolupament artístic i el fet que aquesta s articuli exclussivament en
base a criteris artístics i formals té una aplicació molt important Suposa,
bàsicament, la formació de la tradició artística, la qual és d una importàn-
cia capdal per al creador en la seva practica artística La tradició, es en
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termes artístics, el lligam existent entre l'art d'un període i tot el seu
passat, el que permet disposar de models a seguir i ? reinterprete, i a la
vegada el que garanteix la comprensió del públic I43 Ara De, per a oue la
tradició sigui tal i serveixi com a factor dtnamitzador de l'art na de ser
inconscient d'aquest passat La tradició és, bàsicament, una herència
transmesa per generació espontània

"Tradition, that wonderful almost magica! accumulation of the
of ages which men find themselves sharers m almost without effort
on tneir part, and by which their toil of learning is so very much
diminished ( ) tradition orce bound artist and public together" 144

D'aouesta manera, la pervivencia de la tradició artística suposa e!
factor fonamental per a f aparició d'uri art que sigui veritablement popular
ates Que aleshores i art duri període esdevé uf» desen voi'jparnent natural i
espontani dtg« jt al mateix procés de la historia horns estableix aw una
difçrenc'3 fonamenta' entre la tradició » ! estudi de la historia de l'art des
de^ punt de vista del creador Ambdós constitueixen mètodes de creació
però es diferencien en un aspecte fonamentà) Si el primer és espontani el
segon es clarament intencionat El resultat que sobte amb cada un delís es
substancialment diferent rientre que la vincular 'o amb la tradició permet
sempre 1 apando dur« estil artístic ventale perquè garanteix un deserwc-
lypamef.t natura1 a part. r oeispruicipisde lari 1C l estudi de Uhistor.a
de i art pof donar peu a la idea oe revival, el qual no oiv^qei/í fonament al -
ment fje» concepte de restauració La intenció revwahsta pot crear, com a
màxim, imitacions de 1 art antic que, fins i tot en e« cas que no siqum
faisanes sempre sor. afectades o be per ¡a grandiositat de la reproducció o
De perquè només volen palesat els coneixements adquirits sobre el terrid En
quaisevol cas, ei resultat sempre es un objecte estrany per a la major part
de la gent i totalment incomprensible magnifiques peces del que Dickens
havia anomenat Arctutectooràiooral '* i que en ei fons no és sinó uri
exemple d ones Belles Arts amb consciència de tais 147 En aquest sentit,
l'hsionasme pateix dels mateixos mals que la cultura de l'art per l'art,
els corrents avantguardistes, 1, en gener?), de tot concepte d'art que, en pro
oe i art, oblidi que aquest serveix als homes per a viure

En la crítica a l'historicisî e i les opcions revivalistes en l'art,
Morris no és l'autor original que havia estat en l'exposició històrica D una
tanda es fa ressò d'un sentiment prou extès entre ía critica artística i els
ai tistes de ia segona època victoriana i, de I altra, es limita a defensar la
posició adoptada per alguns dels arquitectes més destacats en l'experiment
del Domèstic Rev¡vai l'ecclecttcisme front a l'histoncismr de l'etapa
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victoriana antena!4S. Aquest és el contingut fonamental de la defensa de
la tradició front a l'arqueologia reconstructiva de fet estava justificant
linteres d'aquest corrent arquitectònic per íes obres de I arquitectura
popular autòctona i legitimant el valor de l'arquUecturta vernácula com a
dipositària d'unes tradicions constructives que s'estaven perdent En el
fons, però, noms no feia sinó reculllr la critica que ja havien fet els
Pre-Rafaelistes per oefensar la seva opció pictòrica i la seva singular
manera de manejar la història de l'art, legitlmaní-la en tant que actitud
artística 149 A la vegada, Morris recull també el contingut central de !es
reserves manifestades pels Reformadors envers i obra de "Higin pel que fa a)
seu medievalisme revi val isía si oe tots aquets autors no dubtaren er lloar
!a seva capacitat professional inferint a partir d'ella un valuós mètode de
disseny la utilització de la historia rom a pretext I com a guía técnica
Mitjançant la idea de tradició, Morris no només reprenia la concepció
metodològica dels Reformadors sinó que tamoe justificava la aplicació que
ell n havia fet ai llarg de i a seva carrera utilitzar la historia tecnica i
artística per comprendre e!s secrets p» opis de cada art i els principis
arnsí.es que els regeixen Ara bé amo ia idea de tradició Morns no nome^
reprenia els entén ; metodologies dels Reformadors sinó owe tambe posava
en dubte les seves pretensions d'aconseguir on nou estil de disseny ei
només es tenien en compte les transformacions tècniques esdevingudes ' es
menyspreaven els possibles efectes que aquests canvis en ! organització
P?oductiva comportaven en relació a 1 herència heretada del passat En la
perspectiva de Moms, l'estudi de la historia de ! art servia al creador no
tant per saber els caràcters estilístics d'un període que vol imitar o
reproduir, sinó per comprendre, en el conjunt de totes les èpoques, els
entens estètics i tècnics que reqesxen un ofici

"i will be bold to say that many of the best men among us look back
much to the pa. t, not with idle regret, but with humility, hope and
courage, not in striving to bring the dead life again, but to enrich
the present and the future I mey well use the word enrich for the
present are not the more careful, the future will some sides be but
poor, l fear' I5°

Encara que horns no siguí moll original en la critica al revi va! isme,
el fet simptomàtic és que es preocupi de fonamentar teòricament aquesta
critica degut, sobretot, a les innumerables acusacions de revive..ista que se
li han dirigit com a professional i com a teòric <?e! disseny En qualsevol
cas, definir la relació existent entre el creador i la tradició era, en ei ca?



de Morris, una (Hastió de summa importancia car suposava l'única via
possible per a trobar una solució alternativa a les arts de la seva època
Aquest es possiblement un dels ambits de la seva reflexió on Morris es
mostra mes dubitatiu Per una part, sap que f ins i tot els corrents artístics
amb els que està d'acord quant als plantejaments a tístics i dels que més li
agraden els resultats son a! cap i a la fi experiments artístics potser mes
nonestos des (tol punt de vista de ! artista però equiparables a tots els
<:'tres corrents que desaprova per l'actitud de l'artista !51 En aquest sentit,
també en aquest cas la decisió cf Imitar un estil anterior, de relnterpretar
lart o de de tenir en compte al destinatari és, al màxim, una dec is lo propi a
i individual d un artista que en tots els casos es troba treballant en unes
condicions que no li permeten una altre actitud La temptació avantguardes
ta és inevitable o, el que es pitjor, possiblement l'unica opció coherent
davant la situació No és estranv doncs que Morris reprengui posteriorment
la qüestió si De, en aquestes primeres conferencies, la comprensió de Id
Mstona de i art h permeti donar una primera resposta als problemes que te
plantejats l'art de la seva època l52

Tampoc no es estranv que Morris intenti trobar també una explicació
ais fenòmens de la seva època a partir dH canvi a actitud artística opera'
en el Renaixement Aquest és un per.ode que trenca la continuïtat de la
historia, impede i A el desenvolupament normal de! procés artístic i fa que
es perai la tradició, deixant ' historia en suspens » sense f mai

"it mav seem to vou that there nas been no brake in t ne chain o? art,
at au events since it began to struggle out of the contusión and
barbarism of the early middle ages, you may think that there has
been gradual change in it, growth, improvement (not always pernap^
readily recognized at first, that laten, but that all this has taken
place without violence or breakdown, and that the growth and
improvement are still going on And this seems a very reasonale
view to take of it, and is analogous beyond doubt to what has
happened on other sides of human progress, nay it is on this ground
that your pleasure in art is founded, ar-d your hopes for its future
That foundation for hope has failed some of us"l53

Les rscns artístiques i històriques de la transformació operada en
ei Renaixement han estat prou desenvolupades en capítols anteriors
bàsicament, l'art abandona !a vida dels només, perd tot contacte amb ei Is i
es tanca en unes individualitats genials que plantejen una lluita heroica en
contra d una societat que cada vegada els hi es mes estranya, les arts
plàstiques experimenten un creixement vertiginós durant una època però
aviat, mancades de tota font d'Inspiració, queden tancade? en unes acade-



míes normatlvistes I obstruses, paral lelament, les arts aplicades actuen
mimèticament respecte de les arts plàsttQues i es dediquen merament a la
producció suntuaria en la qual no només es perden els principis estètics
fonamentals sine que es potencien tota mena d'extravagàncies, l'única
virtut de les quals és la seva novetat espectacular, D'aquesta manera, l'art !
tota la cultura aconsegu en d'instaurar un nou tipus de diferenciació
classista en la societat expressat en el mateix concepte de Bella Art !54 En
síntesi, el Renaixement aconseguí de separar l'art de la vida dels homes
destruir tot vestici d'art popular l, així, trencar la cadena de la trr-jíció
artistica que garantia ei desenvolupament normal Aleshores es compren
perfectament perquè el segle xix es tropa cense un estil ni cap possibilitat
de trobar-lo Davant I experiència del Renaixement i tota la evolució
posterior erivers la progressiva desaparició de V art, l'única resposta
possible que H resta a I artista es la de buscar els mitjans per modificar ei
curs de ta mst-ina de manera que sigus possible recuperar un art com el que
s na perdut Però aquesta es ja una resposta fonamentalment política que,
com a ma^im, pot recoizar-se en la història per comprovar les seves
possibilitats dex i t

"it 's the hope of my hie that this may one day be changed, that
popular art may grow again m our midst, that we have an
architectural style, the growth of Us own times, but connected
wit r .aH history" 15S

Aleshores es quan la historia esdevé el suport d'una esperar «ça j el
marc orí bascar íes possibilitats per a que aquesta es façs realitat Per això,
Morns, al llarg de tots aquests textos, retorna una i altra vegada sobre la
historia de ta humanitat per capif-ne la seva dinàmica \ ratificar així ia
seva confiança en el progrés La seva intenció és la de comprendre fins a
qums punt les transformacions socials qm ha suposat la societat moderna
són radicals i irreversibles i quines probabilitats te I art de resorgir en el
futur recuperant la tradició míerrumpuda des de l'tdat flitja De fet, Morns
vol bàsicament poder comprovar la possibilitat de que s'acomoleixin les
seves esperances en relació a l'art i a Sa millora de les condicions socials
que implica per si sol el desenvolupament artístic A mesura que avança la
recerca, la historia de l'art anirà quedant progressivament substituïda per

una història dt tipus social, de la qual l'art n'és un component fonamental
però inter relacionada amb totes les altres qüestions relatives al s» atema
de viure d'una societat De tota manera, la història de l'art és l? que,
gràcies a la visió de! procés global de la historia de la hum?'(itat, dona un
primer indici positiu en el que basar Vesper anca
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"it seems to me that the very suddeness *f the change ought to
comfort us, to make us look upon this break m the continuity of the
golden cha»n «is an accident only, that itself cannot last for thirv
how many t̂ ysand years it may be since that primaeral man graver,
with a flint spunta^ on a borne the stor^ of the mammoth he nad
seen, or told us of the slow uplifting of the heavily-horned heads of
the ratn deer that he stalked, think I say of the space of time from
ttiem till the dimming of the brightness of Italian Rennaissance
Whereas from that time till popular art died unnoticed and despised
among our selves is just but two hundred years"l56



8.4. El concepte mcrrlssla cThlstòria: pensar ti canvi bistorte.

"From the first dawn of history to quite modern times, Art which
Nature meant to solace all, fulfilled its purpose, all men shared in
it that was what made We romantic, as people call It, »n those
days -that and not robber barons and ineccessible kings with their
hierarchy of serving-nobles and other such rubbish"l57

Des de la perspectiva que dóns la visió global de la historia. Morris,
^ -¡gir la mirada envers la seva propia època, sent clarament la
»acio a estar visquem en un període de transició £1 segle xix, ! era del

a.nercsahsme, se S i apareix com e! desenvolupament lògic d'una tendenza
iniciada en el Renaixement que, fonamentalment, suposa una interrupció en
el procés con?imi de la humanitat envers ¡a millora de les seves condicions
d* vioa Aleshores, l evolució seguida per !es arts ?n e!s darrers segles
adquireix una umtat prooia que s oposa a tot el desenvolupament anterior
DaHra banda, respecte de !a societat medieval, el mor» indústria' : burqe:
üe f mais oei segle XiX !i semblava un rit'ocès important en molte dels
aspectes basics oe la vi<ja humana Oes öe» seu punt d* vista, la societat de
! Eoat Pitja era una comunitat formada per només lliures i cohesionada per
uf its relacions de caràcter ixTianitari e* base a les lleis de l'intercanvi, er»
la qual totes íes tasques productives e'er» susceptibles de ser realitzades
duna manera creativa i a on s'havien sjperat er» escreix eb nivells nw-irns
per a la supervivència de la practica totalitat de »a població Malgrat que
potser per al comfort modern aquests mínims podien semblar molt simples
i rudimentaris eren suficients com per a que un gran nombre Qe persones
poguessin dedicar-se a roí !c» de viure d uní manera diç^e i adequ? a a la
seva condició oe persones humanes La qualitat artístics de la gran majoria
dels productes creats en aquesta època i el record duna naturalesa, d'uns
poDies i dunes ciutats -r»o ja du*« edificis únics- no espoliats pe uria
destrucció sistemàtica I« feien del tot plausible una imatge de felicitat i
de tranquilitat domestica que permetia als homes oed'car-se a les seves
obres i fruir de la seva creació personal L'ert era, doncs, una presencia
real i constant en la vida dels només des de casa a la feina tot alio qte
formava part de la vida quotidiana contenia una dimensió artística que
permetia de ser gaudida sempre i en tot moment va be, encara que l'art
constituïa una de les components essencials de' sistema de viure de
I època, aquest no era a l'Edat Mitja motiu de cap preocupació especial
D'aquesu època alio que possiblement més esbalaia Morris era ei fet que
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tot aquest art no resultés (Tuna intenció voluntària i conscient de la
actitud artística sinó que fos obra tfuna gent preocupada per altres
qüestions, les pròpies de la vida, í que la qualitat estètica de les seves
obres brolles naturalment i espontàniament Des tfaquesta perspectiva, la
imatge de la seva època era desoladora i la sensació d'haver sofert un
retrocés important era inevitable

Tanmateix, si des del punt de vista cultural el mon medieval era
susceptible de definir un mode', ideal de societat per a! futur, no succeïa el
mateix des del punt de vista polític A diferència d'altres medievalistes
n lustres, Morns no va voler veure en l'Edat Mitja l'Edat d'Or alternativa a
la Grècia de Perícies, tot i que aquesta contraposició apareix freqüentment
en la seva reflexió Morris era perfectament conscient de la realitat histò-
rica de l'Edat Mitja, aquesta no era m de bon tros l'etapa de «abundància
econòmica que havien presentat tis defensors del "Merrv England", ni
tampoc era el període de pau i prosperitat que es desprenia de les interpre-
tacions novè! lades D'altra banda, la superioritat moral de l'Edat Mitja no
podia dependre del predomini d'un sentiment religiós, com el cristianisme
anterior a la reforma protestarti que garantís cohesionada la societat oe¿
<Je! seu Dunr oe vista, aquest sentiment navia estat rr-sit sovint causa o*-
superstició i motiu d'abusos per oart deis dirigents eclesiàstics O altra
banda, les cromqut-s de 3ue es feia ressò la historiografia mes riabituai
oeixaven prou constància oe la quantitat de guerres hagudes entre els
senyors feudals, cosa que es complementava amü visions duna violència
rarament justificada m justificable Des de la re interpretació de la vida
monàstica feta per tanyle a ftest S Present (1843)I5e, fins a la visió que
de l Edat Mitja es desprenia oels darrers estudis histories la possibilitat
oe veure en ia societat medieval alguna semblança amb el país de xau*a era
ja molt remota

"! am not a mei e praiser of past times I know that in those days of
which l speak life was often rough & evil enough, beset by violence,
superstition, igwanre, slavery" m

Finalment, en termes més generals, en l'Edat Mitja existia tambe
uria forma de sujecció Sida!, la servitud feudal, la qual si bé difería en
molts aspectes fonamentals del sistema esclavista de l'antiguitat, no
deixava de ser una trava per a Ij llibertat individual i això plantejava una
seriosa contradicció respecte de la imatge dels artesans lliures i
laboriosos que es desprenia de la interpretació morrissiaria de l art 16°
Aquesta podia tenir sentit en l'àmbit urbà de les societats medievals mes
avançades, el sistema de gremis i les incipients ciutats, però difícilment
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servía per explicar la s'tuadò en el camp (Jéis sectors rxrals. Potser era
veritat que la condir ió material dels serfs no era Un miserarle com la (k-i
proletariat urbà de l'era industrial com a mínim, es tractava d'una pobresa
de tipus material pero mat no arribava als nivells d* Inhumanität de la seva
época Tampoc no existien els graus de dtfrèncfació social quant ai
sistema de viure presents en la societat burgesa Però en qualsevol cas,
l oror e feudal era també un sisttma fonamentat sobrí la desigualtat ença» a
que aquesta fos merament de rang \ només per això ja no podia ser
considerada una societat perfecta D'altra banda, Morris dissentia de tota
justificació del feudalisme i més encara de tots aquells sistemes de
pensament que revalidessin la f icjura de l'aristocràcia Tots els arguments
que presentaven l'aristocràcia com un mal menor s en qualsevol cas
preferible a tots els tipus moderns de domini social atesa una pretesa
superioritat moral d aquesta classe li semblaven uria fai lacia romantica
derivada duna visiopmtoresqytstade la cavalleria, de totamaneraencjra
I' senioia/a mes fals i argument que veia en e' feudalisme un sistema mes
conforme amb ! ordre natural de les coses, tai i com, per exemple, havia fet
Russin '*' Per 3 Morris cap llei natural portava 'mplfcita la desigualtat
soc '2 ' , ans a' cowan, aquesta era sempre ei resultat duna ¿ituaao
històrica fruit dun abús mjustificaose !62 AIXÍ doncs, front a itaat Mitja,
la pos'c«: de florns només podia ser ambivalent

iut I trip Kivwmg that in those days when beaut/ was
2r»d followed, it could not utterly fill the hearts of men, othe
tr.irgs they strove for ar»d hyped foe, nay or scarcely da» e to
for, other fiinqs they failed of, which we have in part gained
tiw, kr>uw ledge, peate, freedom " 163

Des d aquesta perspectiva els esdeveniments sòcia's i polítics
sobrevinguts arr>0 el Reiwxement cariviaver» de signe i adquirien un valor
positiu que en absolut rx> detentava ei corrent artístic d -questa epoca Er
l'àmbit politic, el Renaixement suposava un primer pas en el procés per
derrocar l aristocracia i el sistema feudal 5 iniciava una lluita eri favor oe
la ?gua!tat entre els homes, per eliminar les diferencies de rang i trobar un
sistema polític més just La culminació d'aquest procés era, indubtable-
ment, la Revolució Francesa, l'esdeveniment que, per a Morris, millor
simbolitzava la Hulla de l'home per la llibertat i la igualtat

D aquesta manera, apareix plantejada la paradoxa fonamental amb
que Morris s enfronta constantment durant tota aquesta primera fas.' dei
seu pensament i que déf inelx la tensió argumentativa de tota la recerca Es
tracta de la contradicció existent entre les Seves preferències artist nues



i les seves conviccions polítiques. No es pot oblidar que Morris en aquesta
època era un liberal convençut i que creia en els valors fonamentals de la
burgesia, almenys tai i - ̂  navien estat plantejats originar lament AIXÍ, si
ja era prou difícil conc ,jr a realitat social i política de l'Eöat Mit ja amb
la imatge ideal que es desprenia de la interpretació del seu art, tarnte ho
era en el cas del Renaixement ja que pràcticament només s havien invertit
els termes Per una banda, ei Renaixement havia posat les bases per
enderrocar el feudalisme i suposava l'eclosió dels sentiments o? llibertat
gestats al llarg de tota l'Edat Mitja però, per l'altra, cap d'aquests «deals
no era patent en el carni iniciat per l art. ans al contrari Totes les
transformacions operades en ei camp de I art seguien una direcció oposada
a les tendències polítiques que la soc»etat havia empres Recuperant la
cultura fega com a model artistic i valorltzant les arts plàstiques per
elles mateixes i art havia aconseguí* impulsar una nova forma oe
desigualtat social que resumida en el concepte de Bel la Art .consist ia en
estao'ir diferencie? a partir de la formació cultural Davant d'aquest fet,
1 única conclusió possible era que i a-1 s'havia ¿hat amb els vcsíiqis del
poder feudal i, a ixí havia optat per la Cort abandonant cl poble Per auo
només navier« pogut „esenvolupar-se auec. formes artístiques les <rts
plàstiques com a tais, les quals acabaran fosi'itzant-se en v «es acadèmies
un carnei »t preocupades per superar els grans mestres renaixentistes, i les
jrts suntuanes mimètiques quant ais plantejaments de les arts plàstiques
i totalment dir.gioes a servir un cert sector de la societat !W Era lògic
doncs« que pe»- acuesta època s mines una important devailada 'Xiahtat'va
de les arts i que aquestes, enieses en d sentit mornssià de! terme,
comencessin progressivament a degradar-se perdut tot contacte amb e'
poble Aquesta era la contradicció implícita en la cultura del Renaixemwt,
ei moviment artístic que va donar els millors artistes individuals de I«
historia m però que també fou el més incapaç per integrar-se en les
formes de viure oe la gent i posar les bases ner a Que lesti! es
desenvolupes en el futur D aquesta manera, el Renaixement impulsava la
desigualtat social des del mateix sistema de viure, creant una
jerarquització entre les persones en ba¿e a uns criteris encara més
postissos 51 cab que «es distincions ce rang

"the assertion of the hierarchy of intellect in the arts an old toe
with a new face indeed born out of the times that gave btne death
blow to the political and social hierarchies, and waving as they
waned, it proclaimed from a new side the divinity of the rew and
the subjugation of the many, and cries out, like they did, that it is
expedient not that one mari should die for the people, but that the



people should die for one man" m

Aleshores, Edat Mitja I Renaixement esdevenen en la reflexió de
Morris un binomi Indestriable on cada un representa valors antagònics i
complementaris, donant-se així el fet paradoxal que molt sovint, el medie-
valisme de Morris consisteix mfs er- una crítica del Renaixement que no pas
en una anàlisi de la situació històrica de l'Edat Mitja Aquesta apareix com
a paranco per comprendre ia magnitud d'allò oue es va perdre a Unici de
i edat moderna A partir d'aquí era possible entendre les característiques de
la sacietat del segle xix i lt-s raons del desgrat que Morris sentia per
aquesta època històrica La reflexió tornava a plantejar-se al voltant d'una
nova disjuntiva ara, però, el centre d'atenció es situa\ a al voltant de la
Revolució Francesa t art eri r¿lacio a I ordre que vó trasoalsar com respecte
de) que va originar Aw, en considerar el seu propi segle, Morris veia una
altre vegada dues forces oposades que actuaven en sentit contrari. Si d'una
banda i art havia vnbat a un niveu de degradació inimaginable en qualsevol
altre moment üe la historia, de l'altre començaven a sorgir unes forces que
pugnaven per recuperar el sentit de ! art oi romanticisme havia donat el
pi imer DOS en aquesta línia, més tard d'altres moviments la continuarien
^ Tanmateix, la ilavor principal havia estat sembrada abans

"Strange loo. that very death (de l'art popular) is contemporaneous
witr new birth of something at all event, for out or that desp3»r
sprang 3 new time of hope hqhted by the torrh of the French
Revolution and things that have ¡anguished with the languishing of
art rose afresh aria surely heralded its new oirth" m

De tota manera, Morris fa esment de la Pevolucio Francesa en mo 11
comptades ocasions degut car e' seu interès principal no es centra tant en
l'esdeveniment històric sinó en el que aquest representa Tal í com s'ha vst
en capítols anteriors, la reflexió de Morris parteix de r ideal de la
civilització tal i com havia estat definit en la tradició d? pensamen'
i! «ustrada t liberal AIXÍ, tota l'experiència cultural i politica del segle
XVlil té una presene Ja constant en aquests textos sigui a traves d'al lusions
sigui a partir d'alguns comeiiíaris er relació al procés politic anglès vers ei
sistema democràtic En aquest sentit, l'element que resulta mes
simptomàtic és la utilització de les màximes de la revolució francesa,
"llibertat, igualtat, fraternitat", a l'hora d'explicar quin és per ell el
veritable significat de la idea de cl' ilitzacló l69 A mes del món medieval,
l'altre gran mode) teòric que nana servit a Morris en la comprensió de ia
societat contemporània era precisament l'idea! burgès de la civilització tai



i com havia estat definit en e' segle xvui i defensat en els processos
revolucionaris de la burgesia fins a la primera meitat del vuitcents
L anàlisi fonamental havia consistit en comparar aquest Ideal amb la
situació real i constatar les mancances existents fins al punt de demostrar
com aquest ideal burgès de civilització continuava sent vigent com a ideal
de pr oyés

"i believe that as we have even now partly achieved Liberty, so well
shall one day achieve Equality, which and which only, means
Fraternity, and so have leisure from poverty and all its griping,
sordid cares" '70

AIXÍ doncs, contradiccions similars a les existents en d altres
èpoques de! passat apareixen en considerar la seva propia A l'igual qu*
l'Eüat Mitja í el Renaixement, Vera victoriana podia participar també
d aquesta ambivalència i presentar elements positius en el sentit de
vontnbuit al progrés de la humanitat Alguns d aquests estaven ja implícits
T, i idean turges, d'altres derivaven de les darreres conquestes en
l'ampliaciode les llibertat s polítiques per f er-les cada vegada mes
cccesstbles a les v.apes mér inferiors de ia societat1?1 De tota manera,
potser ! element mes positiu en termes absoluts que Morns trobava en ia
seva època eren els diversos indicis que li confirmaven en la sospita que un
canvi en la situació era inevitable i proper Aleshores, la civilització
industrial J el sistema de) comerç de competència podien perfectament ser
considerats com la fase inicial d una nova era que encara no na acabat el
seu cicle complert i, per tant, encara es mante la promesa d'ir» futur millor
en el sentit de i ideal d'origen 172 D'altra ba'ida, aquesta sensació venia
confirmada per la historia de l art na continuïtat <;ue posave de manifest
en el procés o* desenvolupament cultural En aquests context, es oodia
veure com, des del punt de vista històric, la situació de les arts originada
des del Renaixement era excepcional respecte del que havia sucelt sempre
podia perfectament ser considerat un jarèntesi 1, a més, molt curt en el
temps Res no impedia suposar que aquesta situació no podes canviar A IX Í ,
acceptant la idea f onamental de Mill sct>re la seva època, Morris no dubtava
en assumir la consciència de viure en un període transitori de la historia
revalidait-la des de !a perspectiva històrica

"this age is on® of transition from the old to the new, and what a
strange confusion, from out of which we shall one day come, our
ignorance and half ignorance is like to make of the exhaucteci
nbbish of the old and crude rubbisü of the new. bou» of which lie so
ready to our hands"173



Reconèixer e! caràcter transitori de la civilització moderna suposà
per a Morris la possibilitat de confirmar algunes de les seves esperances
fonamentals en aquest període de dubtes en primer lloc, li refermava la
seguretat de que es podia encara avançar d'una manera significativa en el
procés de la història, en segon lloc, lì ratificava la seva confiança en el
progrés, i, finalment, li permetia sot>reposar-se a totes les evidències
negatives patents en la societat de la seva època i plantejar-se un futur
millor Aleshores homs torna a dirigir la mirada vers la historia per sat>er
en quina direcció avançava la societat de la seva època 174 A partir (Taquí,
ei problema se li plantejav? a partir duna disjuntiva fonamenta! veure si
el creixement de ia societat contemporània continuaria segons ¡a tendència
seçuida des del Renaixement fins arribar a la desaparició total de l'jrt,
cosa que significava bàsicament la pèrdua de la utopia i la Impossibilitat
real de tot camí de regeneració social, o si, en canvi, seria possible
modificar substancialment aquesta tenoencia emprenent el camí que porta
vers l'ideal oe civilització impMcít en la seva idea d art 175 Lògicament,
trobar els mitjans per a contribuir a que l'evolució fos en !a direcció mi MOT
define u el contingut fonamental de la reflexió política de Morris, laque el
portarà a formular una causa per laoual lluitar £n ¡anistoria en canvi
Morris hi busca una confirmació per a 'a viaoihtat de la causa, però tamDe
ur. model per comprendre com pot produir-se ur, canvi i si aquest sera una
transformació suficientment radica) <k» \: societat com per esperar de í
futur lareaiiUócioae les esperances I7tl

En la nova reconsiderado de 1? historia, la influencia mes patent
torna a ser el pensament de Mill En diversos escrits, Mill havia p.antejat
! existència d una possible nei de la historia segons la qual unes èpoques se
succeïen a les altres I7? A mes d abordar la historia des de la vessant
metodológica, l obra de Mili dedicava tarnte molta atenció a tractar ei
problema concret del canvi historic i e! relacic ava amb les transforma-
cions culturals ocorregudes en els diversos estadis histèrics Apareixien
així dos tipus fonamentals depoques les destabilitat i les de canvi De
i'obradeMill s inferia la possibilitat d'una dinàmica històrica que reçia
aquest tipus de transformacions fins que desembocaven en un procés de
canvi Per tot això el model explicatiu de Mill s adequava perfectament al:
interessos teories de Morris molt mes que no pas el principi de ía unitat de
la història ta! » com seria enunciada per htstor adors posteriors m, la idea
d'unuat tendia a destacar les constàncies subjacents a totes les èpoques
sense parar esment de les característiques culturáis respectives Morris
havia pogut constatar la continuïtat <H fenomen artístic al Harg de la
història però aquesta ÍM> s'establia únicament a partir de I observació de
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constants sino que més aviat semblava seguir un model oc creixement
orgànic basat tant en la similitud com en la diferència per a ell, un estil
d'art sorgia, es desenvolupada i mona per generar-ne un de nou amo
caracterpistiques pròpies encara que derivades de les anteriors l?9

Extrapolant-lo a tots e!s altres fenòmens culturals, era faci! concloure'n
i existència d un tipus de dinàmica que reglad desenvolupament art is ,ic ¡
sòcia' des de dins mateix de la societat Per a descobrir-ne el funcionament
Morris dirigeix ! atenció vers totes les èpoques de canvi històric retornant
altra vegada sobre el períodes histories Ja considerats

En primer lloc. Morris revisarà les contradiccions inherents al mor»
medieval per destriar els aspectes de la societat medieval que sor» encara
vigents i estabi?rxen un idea! de progr és superior a qualsevol alfe situació
històrica V opac no és només la de recuperar sinó ia de trobar el sistema
per reprendre el f i ) , eri segon lloc, atès que el mon medieval continua sent
I etapa de la historia amo un grau de desenvolupament artístic \ cultural
mai superat per qualsevol altre època, per comprendre una sUuaao política
i un ordre social que no es corresponen ni amb la situació de les arts ..i arni
ei seu ideal t - civilització. Morris dirigirà aiesnores i atenció a ta gènesi
ae la societat medieval, aquella època en que uns bàrbars primitius i
saWatges srnbarer. del Nord prenent el rçlleu de Roma en e! hrteratge ae 13
cultura donant pss a la formació del mon modern, finalment, reconsiderara
la seva època a f i de descoorir-w urta força progressista equipararé ai que
historicamefit havien estat els oaroars qi? pugum posar~$e al capdavant oe
la societat i modificar el curs dels esdevenimerts en contra de la tendero a
dominant Tres períodes dt ia historia, doncs, en que s'esdevingueren grans
transformacions 3e 'a realitat sòcia) la seva època i la societat Durgesc^
l interessen fonamentalment per l'herència de la RevoluciA Frare esa entesa
com a stmM de l ide?.¡ d? canvi d'una nova classe social, el model medieval
reaparei* sempre en ontraposidó ¿I Renaixement a fi de comparar des
s'Stemes culturals amb dos sistemes polítics i situar els avenços i les
pèrdues o îe suposa 1 adveniment del Renaixement i la societat moderna,
finalment, la gènesi del mon medieval apareixerà per contrast amb la
societat clàssica l tota l'antiguitat desapareguda D'aquesta manera, Morns
pot revisar diversos moments de la història mitjançant el plantejament
d'una dialèctica entre civilització i barbàrie, conceptes que venen a
representar dos tipus de societats antagòniques que pugnen al llarg de 13
historia t que son Ses forces impulsores de la superació d'uri estadi obsolet
i cristal htzat, Edat mtja inclosa m

Aquesta serà la recerca fonamental conduïda p*r Morris en els
escrits posteriors al 1880,1 més concretament en les conferencies The



Beauty of Life, Of the Popuiar and Decorative Arts \ Art mi the Beauty of
the Earth En el primer d aquests textos és on Morris planeja per primera
vegada la possioilitat que Its contradiccions històriques siguin en realitat
forces del canvs historic a partir del model medieval i, aleshores, centra
l'anàüsi en les característiques cíe !a seva època per a ̂ escoi>rtr-hi les
forces progressistes que li son pròpies, en el segon tfe ¡is estuuta aquesta
dinamica des 0 una perspectiva social, i, en el tercer, reconsidera el model
medieval i .terttant superar les contradiccions impltc Ites en la relació entre
política i societat De tots, pero, és potser en el setjon text on queda mes
ciaramem de manifest CC.TI procedeix la recerca d* homs a través de la
dialéctica otre civilització i barbane

Aquí, la reflexió al voltant del canvi historic es planteja a partir
de la comparació entre Tàcit t Gibbon, els dos h-storfadors mes representa-
tius de les èpoques que analitza, i la manera c um cada un dells tracta la
figura mstonca dels bàrbars ei peril) forant me amenaça limperi pero que
tambe en garanteix la pc .nanenna, en un car, els ignorants violents que
van esfondrar la societat clàssica instaurar t a! seu Hoc una epoca de
vivencia i of guerres ie' Ambdós autors, però, terien en comú una segona
característica import.w, la seguretat derivada de rabsoluta confiança ert
la pervivenaa oe i ore»'? so'ia! en cl que vtyen de Roma l 'a pa* romana en
e1 cas a? Tac U de rordre social existen» en el segle XV! í l a Anglaterra eri
ei cas de Gibbon 182 Atès que tant Tacst com OïDDon fonamenten la Srva
ref 16*10 en lestaoilitat històrica de lorcre scKial enei que viuen ei
oiantejament de homs i els terme? se tre els quals estatìleix Sa comparació
no manquen d ironia si es té eri compte oje I obra principal de GíWx>n porta
per t i toi precisament Tnedecìinean.iFaìì'oft he Roman [mp:re (1776) Ara
De, la comparació de Morris respon umoe a la necessitat dun nou
paral lelisme si a principis de I£da! Mitjà ! ambada oels oartars comporta
el trasbals definitiu de la soc.ítat c*<e rep^esa^a Tacst i de la qual
n explica la seva estabilitat, f MIS a quin punt els processos revolucionaris
empresos des de ¡epoca de Gibtor. no poden suposar I adveniment d'una nova
fase de bacane? els ant ics barters

"whom Tacitus looked uw» as chiefly of use for destroying each
other, so that the civl"z*fl world might live and untroubled, it was
they who had the fate Jecreed them of cathing up the torch uf
profess from the dying hands of Rome, It was through them that
the very memory of Rome was kept alive, the story can scarcely
impress us with Its due dramatic slgn'ftcance, since we, wise after
the event, see behind all the njin the image of the barbarians, wnich
was once more to lead the world onwards -and wither" w
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A la vegsda, si respecte de l'Imperi Romà foren uns bàrbars incultes
els que arrassaren la forma més avançada de civilizado en aquell passat
remot, una tendència similar es pot observar en el segle xix atès que la
societat vuitcentista, considerada l'estadi més civilitzat de tota la
història, està, en reaïitat, avançant a grans passes vers la desaparició de
I art i. amt> ell, de tota expressió cultural que indiqui el més mínim nivell
de civilització En aquest sentit, la perspectiva duna propera era oe
barcane en ei futur immediat m es desest'mable

Si Tàcit constitueix un punt de referència quant al possible model
Oel procés històric, Gibbon suposa per a Morris diverses coses a la vegada
Per una part, 6<boon rou el representant mes il lustre de la cultura de la
il lustrano a Anglaterra, fer l'altra fou un dels membres mes destacats oe
la segona generació d'historiador^ anglesos A ta vegada, va ser un dels
primers autors, sinó el r-nmer, que va estudiar l'Eüat Mitja ami un
plantejament dnstoriMor encara Que, com a bon H tusttat, ¡i consideres e1

perooe oe fescuna en que es va perdre la civilització classica A mes,
Gibbon of ena tambe una primera definició ̂ aoueM ideal de civilització que
havia inspirai ¡a buroesia en la fase de la seva consolidació Per totes
acuestes raons trv keen-eved cooi-neaoeo lwGiDOon constituïa per a
homs un mterioa-tor immillorable car en la seva obra hi trobava exposats
tots els seus mot us de refiero principáis

AIM per exemple, p«3! out fa a l¿ idea Jecusiitracio. la definició
aonaaa oer 6100 -n esdevenia ei mooel perfecte des oe! qui »»mostrar la
vigència dels treats il lustráis Tal i com !a recu'i Morrs, aquesta idea dt
c iv,lit:ac!v s1 y.if ka bàsicament la possibilitat de de-envolupament humà
per a totes le » persones ocupades en activitats ut i Is f *>r a la comunità' er,
les oue exer ?ixen totes ¡ös seves facultats I8S De f "t el model no diver-
gei* en e's ' fets fonamentals de ! ideal definit per roms e^ el concepte
ö art popul JT inferit a partir de les arts medievals íes diferències
fonamenuis apareixen en relació a la desigualtat social que Gibbon accepta
com mev'taDle En el s*u model, es marstenen algú »es persones que, per rang
o per le? seves capacitats especials, estan excertes de la necessitat de
treballar i es ¿oden dedicar a les activitats improductives Segons Morns,
aquest era ' argument fonamental des oel qual legitimar roror* soc Li de
l'Anti. Regim negant tota via possible de suwacio Ara be, de la rateixa
mane, a que Tàcit no va porter imaginar mai ox e ! imperi Roma seria derrocat
per jquells bàrbars als qui donava tant poca .mportàncía, Gibbon tampoc ne
havta pogut preveure que la Revolució Franc *sa derrocaria aquest ordre

Pel que fa al concepte de bàrbars i (a interpretació que Gibbon aona
de l època medieval, la critica fonamental de Mcrris fa referència ai mateix



>f 153

concepte d'història Així, la historia de violència, guerres I bar&àrie en e)
sentit literal del terme que reculi l experiència de l'Edat Mitja constitueix
per a Morris només ima cara de la realitat, aquella que fa referencia a la
història política, però oßiida tot allò referit al sistema de viure i a les
activitats normals de la gent que permeten pa •ar d'una cultura.

"Take for example a century of the Byzantine Empire, weary
yourselves with reading the names of the pedants, tyrants, and
taxgatherers to whom the terrible chain which long-dead Rome once
forged, still gave the oower of cheating people into thinking thet
they were necessary tords of the world Turn then to the lands the/
governed, and read ?.id forget a long string on the causeless murders
of Northern and Sa acen pirates and rotters That is pretty much the
sum of what so-rJled history has left us on trie tale of those days
-the stuoid lanc ,»ur and the evil dtedb of the Mrvjs and
scoundrels"196

D aquesta ma -era la m st or la només pòür la dt i x y constada o* '«es
dificultats amo que «a humare t at s na trooa» en la construcció o* fa
civilització I8? ÄÖ jest procés nom*s pe aria relatar- io unahistor o/afia
que d'MQis i atenc o vers la situaci«"- Je! poble, de tota la col lectwilat
volent mostrar e seus sistema de vida En aquest sentit result? prou
significatiu lus jet terme podleoue Morris f a en aquestes conf er encías
Ad\uc enei tit '' demo! tG d aquest s escrits la paraula pofcie defineix una
posició de caràcter programàtic t ideològic respecte del fel històric Aui.
només ima hsr onadelspoDies, enei sentit de considerar el conjunt ó* la
comunitat e*" les seves tasques natmuais, podria, per exemple, adonar-se de
les contrad'vdons implícites en pencdes com l'Edat Mitja i cot»sar com
aquestes c nstitueuen un element de tensió que, creant la necessitat de
resoldre-'C'S, portaria vers una transformació de la societat Per això,
GiDDon t vnpoc no havia pogut copsar la tensió essencial subjacent a la seva
pròpia èfHKa i, així, en acceptar nivells de diferenciació social i mantenint
els prn tlegis duns quants, "the few", en el seu model de csvllizacio, no
podía 4onar-se úe I existència duna força que portarla la transformació de
l orar :• social que defensava Així doncs, Morris planteja a Giöoon la
matt ,xa pregunta que estructura la seva pròpia reflexió si tot hagués
suceït segons l'esquema de Gtbbon, com s'haur'a pogut formar al llarg de
I Edat Mitja l'esperir de ìli&ertat que donà origen a l experiència del
Renaixement i a la mateixa cultura de GiDfcon? "HOW then did Europe grow
nto intelligence ano freedom?"I8e Això només te s^itit quan hom veu en
rEdat Mitja el procés de formació dels pobles que desembocà en el món
modern L experiència artística demostra, si més no que lordre social



medieval va per metre ei desenvolupament de les persones fins al punt que
sorgís el sentiment l l'anhel de llibertat prnpi dels temps moderns189

Gibbon representa també uri punt de referencia en la trajectòria
política i mtei lectual de Morris En el pla històric suposa una alternativa a
la tradició de pensament de Carlyle i Ruskin, i, en el fons, sí lorris va
llegir-lo amb tanta atenció I9° fou en gran part per trobar un contrapès a la
influencia tf ambdós autors De fet es probablement en la seva concepció de
la historia on Morris es mostra més oposat als seus mestres reconeguts
Dissenteix profundament tíe la visió moralista de RusMn i més encara de la
seva interpretació dels fenòmens històrics a partir dels sentiments moráis
i religiosos encara que comparteixi moltes de les seves idees sobre l art i
totes les conclusions referents a la realitat social igi Les diferencies que
separen homs de Carlyle son més profundes ) fan referència al mateu
concepte d m stona Carlyle és potser l autor que mil IOT representa e) tipus
ö nistona evenement'Mle' f ou ell qui formula d una manera mei
contundent la idea que la historia es la biografia dels grans homes192

Malgrat que e! seu estil d* fer historia recullia el principi romàntic seqons
e! qual i historiador na fe sentir certa simpatia pels homes del passat que
estudia, i tractar de comprendre Is Carlyle no aconseguí de traspassa^ el
mve'i olografie i anecdòtic Probablement les descripcions mes vívides i
mes viscudes d un esdeveniment es troben en les pagines de The Fre ,c*
Retortion ( 1837) i per aquesta raó el llibre s assembla mes a una novel id
que a un tractat OMstoi la independentment d* la qualitat literària del
relat, Cartyie fracassa totalment en la comprensió dels aspectes mes
humanitaris del fet històric i, sobretot, del sentit col lectiu que orienta el
procés perdent-se en i entramat de les biografies separades que reculi ia
Ara be, si en considerar la Revolució Francesa, Carlyle havia let mencio oe
la gent humil, en llibres d'mstona posterior centra sempre I estudi en la
biografia d'un personatge clau, des de Cromwell fins a Frederic el Gran de
Prussià Des del seu punt de vista, la historia era ei resultat dels fets dels
grans homes, d'uns homes que eren grans perquè havien pogut copsar els
designis de la providencia i dur-los a la pràctica Aquests eren els herois,
un personatges la vessant més importants dels quals era el seu esperit de
sacrifici per la comunitat -el contrast existent entre aquest plantejament
general i !a naturalesa dels personatges de qui Carlyle n'escriu la biografia
indica perfectament ''evolució ideològica seguida per Carlyle al llarg de la
seva vida- Des d'aquesta perspectiva, b història deparava dues grans
lliçons per ai present, una de tipus profètic, ! altra de caire polític Així
els grans mals de la societat moderna es trobaven eri la manca de sentit
pietós per una banda i en la manca de grans homes que exercissin de líders



polítics t conduïssin la societat a bon fi.
Tant la idea 4? la història com la manca de sentit humanitari en el

to de Cariyle desagradaven profundament Morris Tal t com havia ar'irm t
repetidament en referir-se a la història de l'art, Morris pensava la història
com una disciplina radicalment oposada a la crònica dels fets i molt més sí
aquests fets es reduïen ais dels dirigents polítics i als personatges que
detentaven el poder í93 Des del seu punt de vista, Carlyle havia compres
perfectament el funcionament de la sod?tat vuitcentista 11 estructura dei
sistema que anomenava industrialisme considerant-los en el seu conjunt,
perd no havia mantingut el mateix plantejament en adreçar-se a 12 història
i navia preferit Buscar exemples de grans dirigents polítics perdem tota
visió de conjunt En aquest sentit, la contribució de Carlyle a la història
malgrat haver assumit el principi romàntic de considerar els sentiments i
la personal «tat individual tíels subjectes de la histèria, quedava totalment
diiutaa i patia dels mateixos inconvenients ú aquell tipus d historiografia
que registrava causes i efectes i que tant havia despreciat AIX». per a
horns, l'obra histonca de Carlyle era encara mes parcial que la de Gibbon
car amD la seva teoria de I heroi » i heroisme, suposava la legitimació
t «Anca d aquest concepte d'historiografia

L oposició fonamema! de riorr«s a Cariy'e es planteja precisament
en el concepte d'heroi IQ4 homs r"et>utja\a la idea de l'heroi no ja com a
subjecte de la historia sine* corn a figura social De fet, l heroi no era mes
que una adaptació poHticade la loeaoegem sorgida en el camp artístic per
justificar ei concepte de Bella Art i la jerarquització Intel lectuaì de les
arts Per comparació amb el gerd, l'heroi es troba davant una total
incapacitat per acomplir els seus propòsits la seva serà sempre I actuano
duna ind'viOuahtat I influencia de la qual no serveix ni com a mestratge M
com a model car, per eil sol, r - no podrà aconseguir que les seves accions
tinguin la repercussió social necessària com per endagar un preces historic
efectiu Així doncs, Morris inverteix els termes de I exposició de Tarlyie
per d aquesta manera rebatre-ia des del mateix fonament al'a on Morris se
sent més segur teòricament l'àmbit artistic Carlyle que, en genera I, havia
estat un autor poc preocupat per les guestlós estètiques i la problemàtica
de l'art navlareculllt la teoria estètica del romanticisme donant-H yn
cwtmqut social i politic Així, havia utilitat la def m»cio romantica de
l'artista sense excessives modif icacions per establir e's caràcters de"
dirigent oolitic i del gran home a l'igual que el qni, l'heroi era també un
instrument de la providencia per realitzar ia revelació, a la vegada, si el
geni tenia totes aquelles dott tan especials per percibir i comprendre la
part ocu'ta del seu entorn, també l'heruí en tenia com per poder ser la



personalitat suficientment carismàtica que requeria el Hderatge polític,
finalment ambdós estaven investits de la mateixa qualitat moral com per
poder desenvolupar la seva missió a la terra Atès I estret parentlu. Moms
retorna la figura de l'heroi als seus orígens "genials" i li aplica el mateix
tipus de critica una denúncia ideològica basada en el contingut elitista
d ambdós personatges demostrant la seva més total incaracitat per assolir,
respectivament, restii de I època en el cas del geni, la transformació de la
soaetat en el cas de l'heroi De fet, no son mes (m individualitats
condemnades a tenir una actuació personalista que els distancia de les
preocupacions i interesso? de la coi lectivitat, restant-ne sempre al marge
per necessitat pròpia Sense el ressò popular, els seus actes i les seves
o5» es ouedaran ^om a magnif ics i interessants experiments pero mai
aconseguiran una incidència reaí en els esdeveniments històrics I9S

"i think sometimes that there nave been ages in the worlds history
of which CATS is or*, that have thought over much 0! the glories of
great mer!, and not enough of the welfare of common men, such etjes
nava had a tendency to carry oue hero-worship, which is a proper
ar.d necessary thing, into superset ion, by whic.'i they rot only injure
U-tfir great mer., flattering them like f lurries instead of honouring
them irte mer« and tt»e»r very fellows, but also are easily leao
asi / ¡nio tal' ir,g pretentious men for great ones, not remember mo
that tr* foyndaton of all greatness is humility you musi be a mari
befc/e you De a great mar," 1%

Des del punt de vista politic, les conclusions a que Morns arnoa a
traves de la denuncia del concepte d'hwoi són molt similars a íes oeouioes
en la cnnca del gen* AIXÍ. si runic pervmdre per a l art es trobava en la
reaparició d'un art autencticaTient popular, el futur tíe la societat i la
possibilitat de transíormar I ordre social i polític requeia també en ei
poole, en el conjunt de la societat La transformació havia de ser simi lar a
la que havien fet els bàrbars a l'època en que conqueriren Roma i molt aviat
Morns no dubta que fos necessari un fase prèvia de destrucció violente 1<5?

En qualsevol cas, en considerar la seva època i les diverses forces socials,
eh unies que per molts motius li semblaren ccmparables als bàrbars foren
els 'treballadors AjTiOld havia demostrat ja en escreix la impossibilitat
progressista de la burgesia en ge»?era11 de les les classes mit jes en
particular, per d altres motius ell havia arribat també a la mateixa
conclusió N^mès observant les condicions de vida de la classe corera, eren
obvis els perills que amenaçaven l'estabilitat social, tal i com d'a'.tra banda
ja havien demostrat alguns dels esdeveniments de la història recen'
d Anglaterra De tota manera, la mera existència duna classe social o d un



sector de la població desproveït dels mínims necessaris per deáempellaqar-
se a la vida amb la mínima dignitat era un oprobi p*-r a la societat moderna
que contrastava fortament amb els avenços assolits en d altres camps oe la
cultura Russin havia ja demostrat com !a seva inditela era encara mes
profunda l mes nociva que la carestia material la divisió del treball havia
reduït tot un sector de la població a una condició inferior a la de resser
humaneganHi totapossioihtat de exercitar les seves facultat?
naturals196 homs, a mes, comprèn com i perqué l'existencía d'aquesta
classe és consubstancial al sistema es exactament ei preu que cal pagar
per un determinat t ¡pus de civMitzactó. el principal proöleraa apareix quan
nom se n aoona de la quantia del cost pagat '" £s fàcil aleshores veure ei
tipus de desigualtat social de l'epoca moderna com un fenomen molt mes
greu i mes injust200 que qualsevol altra tipus öesclavatqe i de servitud de
! antiguitat cap d*aquests sistemes m» havia mai degradat els hornes en la
seva essència humana subjectant-los mitjançant uns lligams tan subtils
conn e!s de la societat burgesa201 La historia pe! seu propi procés
demojfava que totes les societats fonamentades sobre alqura forma de
oesiguaïtaf sòcia1 àormc lEöat Mitja havien sucumbit derrocades ?a id
f or "a deis esdeveniments i molt sovint aquests ha^en estat provocats p*r
I snneï de llibertat de les classes subjugades Des del moment que la
soc'etat moderna comportava intrínsecament la oesiqualtat social com s!

C un residu es tractes estava també sentenciada aquest resiou sena la
f or ç i que la trasoalsana

"No* of o!d when the Barbaras who once were looked upon Dut as
accidental troublesome of the serenity of the Roman world, when
these Barbarians after centuries of sore strife and confusion
becaré tne states of modern Europe, then arose the new art. that at
its culmination set all the world glittering with Us brightness, and
qutvenrvg with Us energy so we may surely hope that the residuum
of modern civilization, the terror of radical politicians, and the tool
of reactionists, will become the great mass of orderly thinking
people, sweet and fair in Us manne s, and noble in Us aspiration^,
and that we cannot often repeat, Is the sole worthy, living enduring
art nothing else would help the arts"202

£s ditict1 afirmar fins a quln punt el gradual descobriment de la
força politica de la classe obrera 1 el reconeixement de la seva Virtualität
progressista que s observa en aquests textos de Morris prove d'una
conclusió teorica trobada al fil de la recerca, o si, en canvi, reflexa una
pre~a de consciència adquirida en les seves experiències polítiques de
l'època. Er. aquest sentit, existeixen una sèrie de coincidències importants
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quant a les dates entre les activitats polítiques de Morris I el canvi gradua)
en el tractament que dóna de la classe obrera 2°5 Morris comença a parlar
explícitament dels treballadors industrials a pa1 tir d*»! I860 i les afirma-
cions més categòriques en el seu favor es troben en els textos ( ¿I 1881 i
del 1882, en els quais no només s'obsrf *a h voluntat de comprendi é 5a seva
posició com a c lasse social204 En aquest sentit, si el 1881 Morris no
dubtava en afirmar la necessitat social de les organitzacions sindicals 205,
el 1882 declarava obertament la seva més total solidarnat amb les
motm¡íz=»t',ons ! vaques dels treballadors206 Aquests eren els anys en que
Morris col la,orava activament amb alguns nuclis de liberals-radicals
organitzats -com la NL L - s que estava en contacte amo alguns de's líders
de I aia obrera propera al Partit Liberal Els havia conegut amb motiu de la
carnpanva per ia Qüestió Orienta! quan, a més, havia pogut veure la força
pol inca i la '̂ dependència ideologica que podien arribar a tenir íes
organitzacions oorers Durant tota la campanya, els grups de traballadors
haver estat els unies a mantenir-se ferms er« les seves posicions sense
deuar-se influir pe's esdeveniments polítics ocorreguts al llarg de la
campar *a Posteriorment en els primers anvs 80, des que el Partit Libera1

guanya unes eleccions en les que ell personalment havia participat en molts
dele actes de propaganda electoral207, Homs es va anar sentint progressi-
vament desilusionat de la política seguida pel yaomet i ibera' especialment
en tot alio referen? a laponth i colonial ! molt mes encara en ei debat
respecte ! estatut a autonomia d'ir landa Para( le lament, Morris va anar
estrenyent els vicies amb els representants del moviment obrer No sena.
doncs, estrany que tots aqueste* experiències es reflextisin en el sou
pensament fent-li dedicar cada vegada més atenció a la classe obrei ó

De tota manera, es igualment probable QM« aquest redescobnment
polític dels treballadors com a classe sigui conseqüència del desenvolupa-
ment propi del seu pensament En aquest sentit, el mateix concepte d'art
popular 'ormulat com ideal de futur des de la primera conferència indica ia
de v i si una certa inclinació de Morns a considerar en la seva rei lexio tots
els sectors de la població, posant, especial èmfasi en el < oncepte
omnicomprensiu de poble De fet, la tendència igualitària és una constant
del seu pensament fins al punt que esdevé el nucli argumentatiu fonamental
er la consideració de molts aspectes de la realitat de la seva epoca i en
l'examen de les diverses societats històriques La formació d'aquesta idea
en la ment de Morris pot derivar de moltes fonts diferents, de tantes que
més aviat constitueix i element més característic de .a seva idiosincrac'a
personal A:xi, la preocupació per atenver una veritable igualtat social
esdevé el punt de vista des del qual el propi Morns filtra les influencies
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retxidc s I selecciona eis stus mentors mes importants
D altra Banda, Unteres per la classe oö. era esta perfectament

implícit en alguns dels aspectes mes uuportants & '* s*** teoria estètica
En primer lloc, extreu -jna correlate feérica clya entre els anucs
artesans i els moderns obrers Industrials Implícita en e! mateu cofKtptr
ú art aplicat AIXÍ. des del moment en Que la practica de les arts
decoratives snavia convertit en mera producció tfwjectee tfus els oererç
industrials esdevenen els hereus d'rectes dels artesans Cada un er< el s?y
context històric, composen le part principa! de les forces productives fle la
scoieíat ets que s encarreguen de suplir les necessitats materials de la
humanitat Des d aquesta perspectiva es perfec tarnen? loqic qu^Morns
quan es presta f>er la situació de les arts a la seva epoca dirigevi la
vista envers els sutiectes ocupats en la PTU&KOO i ecms'der i 'a se%a
situaci 'afcrai en tvt que subjectes i eado^b Pe»* M mateixa rau e, ft»?
o> ¥é\re er ia c tasse 0f>rtra la única força prc»cress'va car«*; «>» impuisa* jr»
C3n>.' suf ir*entm?nf raoicai supo?3 una continuació maíssaoa »: !!pur of
sJüC'C-n« proposades w les primeres conferencies P^ assolir e!
re^c^gin.^nï ar t ís t ic au» si en els testos ant enters ai 1 86« Ha única
so« jcio DOSSID*»- e? T.rot>ava er» <?'s artesan« car erer» elis t is unies c*
temien «F. coneiwnent suficient sc^re i art i, per tant. delís i <Je sa s
tior^steda» corr- artistes, depenia la m»lìora estetica i qualitativa dels
arno»*: ay.-"-é a mesura (K«4 avaria la recerca i norris considera «a '(¿tur*
ae les met<rader',es sridystnals oes de 'a Despectiva comoir..̂  <y ia
C'o i d€ ! constar, la millora artistica dels productes prestata*! ai r or .s
resulta mes difícil d'acoiise^jir pels mitjans ir»aiviÄjals Oe l'artista ja
requerei* duna transformació gloDai del sistema de producció ̂ * Ei
possiDie resorgiment de l art, amo totes les implicacions r»urnar»es » sonáis
que conte el terme en ei sentit oe florns, er» el futur passa a depemre dels
obrers, el sector de la població mes directament involucrat en !a tasca de
producció Paral lelament, la natura de la tranformado que requereix el
resorgiment de I art esdeve cafla vegada mes radical Am, si la primera
actitud, aquella que confiava ia solució al fer dels propis artesans, era
bàsicament una mesura de tipus reformista basada en una corti lanca en la
capacitat regerveradora de la societat moderna, la segona, Ja que confia
únicament er, 'a força progressiva de la classe obrera, es ja decididament
revolucionaria llavors, el procés Queporta vers el resorgiment f ut ui 1

l'art exigeix atravessar jna mena de nu de foc

"and yet when we come to look the matter in tne face, we cannot
iati to see that even for us with all our strenght it will be a hard
matter to bring about trie birth of new art í or between us and that
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is to öe t ) is a river of f »reí ) that fire is is tr* hurry
of life tred fty the grada! perfection of competitive comrrce
wiicn we the English middle classes, when we had won our political
liberty, set ourselves to further with an energy» ar eagerness, as

-heart«Jness trat has w parallel in history ( J nevertheless,
as we wire ohnd to its destructive power» and have not even yet
learned an aöoyt tf»at, so we may will &e tjiind to what it ha? of
constructive force in if, and that one day may give us a chance to
deal with it ano tur« it towards accomplishing our new and

tuie*" desire*210



,1.16l

8. Passat, present t futur: medievalisme t historia en el
pensament de William Morris.

8 1 El medievalisme de Morris: gènesi d'una preferència

( 1 ) fa thf Pop/kr 9Hí0Ktriti*Art9 ( 1 880 5 , MH( 1 93C »I I , m r> ••

(2t FÚÍ norns.ttiÉfuaflliAgis.OMto? «hicfihtsometiiwshavi stravedo*
imo the 19W Century , were fm habitual environement he lívid m them » rtaitv anc
simpiy as if nt r« Men translates MT» to »nero m actual vision Mar* «i i < 1 90 1
i, pag 132 La Id« few reprr^ la1 gual tracalera per Her«Jt*sof.( 19^0) [»») • • •
t (r Morris stili leaved the most important «r t oi fm Ufe m the Middle *or. and -
the impress on or having stray«! into the 1 9th Century &v aoc¥tont Much of the
anguish of the spirti he suffered throughout his life had its root m Um atfjus»emen

"HI- r*v ivw thi »riftnws of wöifyil tr aftsn>ansh*o wt onK Rem* triev se*«« u-
Mm natura) and r qnt . tut Deause thev wtri the only methods he cou W »t up w
opoositw w tnecommerfiaMsm tntt nadooasednot on»v tht live^ot tho»»»si«%«
i! . Ss w? 11 Ss uf U we* wki profit«] &v tt , twt all guul ww kn«arisnit anú A-ïl^
Hendersor , 1 9SO ) p« xxxv Per la refutacu) tfaouesta idw vture ai remeté e»*
tstuoisdei·eter Fioudi 1^54, i un ¡apMcartodaquestaiaMfneisestixjïímo
f ics de Linda Par r, , o> Sewter . de Watà mson ,1 . en gener al , * tots els estudiosos
recen»? d? 1 otra crofessional del ttorr is dtssenvaúor Veure al respecte tot ?!
Ç, especiaimír.t els daúicats a l ar tesan»« rt »st icaa> MMF&CÖ, a I estructura
productive dt Mnri« », Co. t al: pr«»so5 »ecn»cs empra»! í is firma, el 5 4

1 4*' tor* «i captU»! ? , i més esp*scialn»ent tl paraoraí dad^at al pefiMnwii de Ha r is
sottrt lei maouines ^ixo encara es met evident en el pensament del període socialità
ouan riorr is s ocuparà preierintment « dtf m»r tos taftr iques del futur A part * »a
Quant »tai de testos* Morris dedicats a tractar e^ecificaroent rorgntcaciode' »retwii
m t) «en iisme la vifwmesclramtfl» m«d»fvaltsta*n e^eri» es »robaerposadaeu
t) .%».> .:/ \.w. Ve?, or i la dKcrtpeiooVstreöallssiouin o no artístic ¿agutí* molt
<f aprop fi concepte » treíall arte^nai en el «ilte al fr pract^ i al respecte 3 b
ptr «ma q» treoatie, peroftfKtimfnt pot oonsmerar -se una rtcv$tf aciodii mooN
ar tirà» KJ' ai prodiúciv, bwt)( t tot per oué Morr b sap, pii sW anàlbi OVÍ luxt , que J"i:
(í aquest sistema et possiDi« crear un art tan degradat, tan buit de contingut t tan
esclavitzant per al tretwiiador oom en el sistema industrial

'?) 'ivtnt^tto'MfttM.tiamatterofart.ntfthfsensiofhQpt andconftdenoeintr»
continuiti of human puf POSÉ throughout this story from tr* past that dives it tr«
treath of Me" MM CW ivn , intr«, pag »vi vture tarnt» Navkr 1 1 984) pag 83
tor ftorr is the tr w conception of history lay in the powtr of mat ing the pa« part of
prewnr

la società» actual fou presentada per primera vegada per £ P Thompson (l 955 H dt-
tfaitshorti es la interpretació oficial dil medttvalume dt Mor r is

(? ) Elmaöif.alirme^triximaaxr^
anumenada Merrv Englarw , tau una MM rear rant al llarg «i segle xix va oomenr̂ r
a 1 època é Waller Scott i evolucioni pos tenir ment tioVverilnt un pr inclpl ottlu *i là
maiorid di etctort culturals va deiapereixer « mesura que augmentava el ooneî ement



i. »e:-
«fer« l'eeeee Le »die t««*t»m*iotrt doe principaba*»« It

reivindicació o> ta »ciaMiitat 1 la cemadprena medial front a la inondar Hat
moi.KJueli3t3df rapata moirna i, en segon Hoc. el record* ltd*! Mttjaeom un

lf "Hû rv Forties" («»d fou
impar tant m ti m di COMITI i feur t ianrtem /Mar r »s í 1 904 1 pai 24

iSteepanUtSO) Vüirt lanuti P tnamfWM!95$»plp 2« is:, i Pau !

12
»«ture or 9S9tt5taooinçttf»presentantíinwt«<«r>»r»us«dhiSíndlvs)$o!the
r etotwis of production of mttteval society äs an empirical example to set aptnst tht
prtünt ' El proolwr»« htvw «*»e» i« planttj«! per E P Thompiofi qui Thavia r«cl'
rtoor r «ouwit. a \ v tQinainat Osi rr̂ d^vaiism« fr Morris i a to »itjnciaíiW er nica
ffsSgijn- astut*« ail

C P C*t¥.t*n9i:-83)pt®? •i
î ntwr - r oor.i «rtwt f» oou W f ind «hat fiogW l» usMul m transtorming a wrttcDed
präsent mto a ott̂ r t^trt - w art as «til as soc*» v- JAK« M visto « ta mtttaf

l co» «»ampie il sootW pre-capitaltsta. E P Thomp%n

¿3C.

« i O < »A« « tsi fiKflwvahiff«* ««i »fi»6»f «x i moon oil ìoctaiisirie de »% ni. vtwf
W* tls orri'S «tudVjK flp <i srva obra l̂ rt te mterpretxwre

ojin0Ktacar £ P Tho»p«ri« !*?»>». p«g
"i!. '*.'ji'"f ' I« Kfca * Williams C 1958)

utiittr w* guten Herrn as converter en
8H t̂s bàsicament

lis mfldfl oom\jnitsn. Piy? Thompson f 19CT) pac 98 " His »n%prttitt0r» of tí*
h!«»orv •>» tfwdfow^ïvtarti »»«vwt̂ lly lo ̂ eflftorris tothtcofclmw» »r̂  tf»
<x '. r^tfui fytt^t for art «as m 9 miety of frei er af timen comoarauié to tr« MMUie

r P coiMieM682)pej ? "ir»ma^/i»t^fìiHieteatotfttBastisa
nai mtgnt oem^ul m trwisiorrr.inrj^ *r*tcn»i

fytyre*,Nislis( 1962), paf 16 Ttorristo^dUiei^t.ar^
out henear marcirien ist» eoi tryirx) to return to U He toteo bec* to

tnt nmiie AO .̂ for an integrator» M tasti stvto and social purpose but i» was no mere
re,i,alt*r Vw«<jmbimrtor.f 1%?)pag 19,rteltr
pag!»2

n t j Entrt ti- t̂ uöKüOS flfl «wömtlî iMi fli Morris veure M Orennan ( 197H) i
narria« i M4»,ptg 1 3. atañí (autor anterior latesi, pero, esirobaimphtatn

f aiti ei aspectes (k l'obra (k Mor ns

"t*8sareate>¥ taten up wttnr%ltorv.Frw»rt,afiflanvt»hifi9me(lie^ithatioouid
lev »n m , hands on, my mterest tn History being tsianttatly with medial or artist ic
time« and with the present or revolutionary times out of which one hope« to draw more
art m the future" Co&rtiitotesafsßiarvfii

( \ 892). CW «u . introö , pag

{ 13) Existen«! n,olUfclnlerpretattonsrest»ectt( al /< ¿V-Ä»TJ< J»? Ä?-',;dt6 de )« biografia

tamDeriorton» i%7Hntrodaremcwdeill(t)re Coiiettei I981-b3)paç lu Paul
Thompson ( 1 %? ) pac 240 1 Ui&ay ( 1 975 ) peg 3 1 6 . camparen te novella amb el
llibre «üal t Feur oacfi tf Engel«

(H) Meier ( 1 972) pag 56l.apartir0jHaHidayn9S4)pa9 SOiincwxivpag
vturttt»otLinös«y M 9
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US) Mtitrí1t?2)0Íf3$S» » UflAtvC 1975) p*f 293

n n Viure en t) capítol t O "Mor r fs grafits f impressor " tot al lo reííf eoi als tstuflis i Itt

«lli Cf ' TtKimpwt i^Sipog 76»svLinowN( I975;t«3 100, Faulkner « SW.-I
N* li M2

c i ¥ AQutst tractament persmt «ti QUI na »et veure en aquest pruner Hi&refli "oms ió
jffaortginalttMlitwàflaielseufalen'poetic .eure £ P Thompson* 19£S> peg ?t
m pur §! W? f 1$ «tudKBOS * l'obr« llteràr »8 * florr K

( 20 » »tun a Sanft» /Hams ( t 984 ) e! capítol dedicat a i epoc-i *rtir ica

AQUKt asirte dl 1 «ora * Mor r is fou ta àüteoat pw WalMr Potei eri rtlac lv ól.-
lliDre: * Morns oensff/aoue la Ptrrvfc-pjfnr-f *(w!mi6o8wdttw

victor MUJO ano Heine. IN contrast witn tnt ter iwr and
of Ooctr*andCcott-Faultrwr ( I950)pag 22

Hugr* Caunri. UM p«r LlMlr«( 1962) P4 62
nioptic fou.sfpmcTfwinwon,««*^«», * autor $# Morris ^a citar

<mtrMi$artiHk$frimMievaitsflwiqut U

(«Urns' l«75«oeí 12?

vtyf « ei Mpitoi 2 !• l dKtoat * C«1« ' *5 escotes ste öissw», , i ei cacatoi S «íc* ai
r »s <

ii « i sí! \ prt i . MDS ? -t

'*ft*'fe*Ä tefitaf ( 1 S?9 / , cw XX u

(27; LtfltrtC l%2)lntro<l W(fc 34-55

2?'9,<uisiiuaaflUiHisl(iclyrtiainörrn4i¥oH€M«i
<W cari* i ̂ actitud ttor ic ocw r «gut «r. tes conferire tf^ faquvst any

ThwoWRorjers /tisun* Six Oviturmef Hont *»*§&$, 2 wfo tdt*,festac*t
per MM ( 1936)11, N» ?S Vwre tarnt* L inda* (1975) p$ 231)

,veufeL6Mir6U%2/ir.trQü oa^ 35-50,
(1%l)pag 203.PO»'«- lauior m

awsta escote, no MM en qualificar Orean di "Mstor now eetftftre' Sot>r e •!

mettixos autors t Benr*r/Herr«( 1984), pep 2S 1 65

( 30) I'htstor M)v Edward A Freeman fou tamM w dab memoes pointcament r^s attius
Aut, durant

tftans per oposar -» a to DOSKV> del tìmvn , i rtor r is , en la earta QUI «lar t\ a
(HAiioiPMpt h«̂ r dec ni't wwirvtnit* «t tement en itoampan ,̂ OP»«̂ « m
"in i.r* cwripan/ of Mr Gladstor* arri Mr Freeman, and all ni«rithet I »tteiriai «ft
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hv«t«-K»l »ntim«nUh«r Orti ti *r«ctor *1 OMIV NEW!, 24/ IO/ If?«, » *lvm
1 1^4 »pac 32$ Fr«man,ím«ioum*mi)fe<JPl«EuA (JplAOJíílornsíoii
tr«rir t fou tamM miMrt «tfu f um tftrt comtM * r o^ orpntt̂  pr
proMar to npne Inviti« anótese * I'Agmî n ti i |?f Veurt «I rtsoerte Ktlvtn
( 1 91 4) car i» ft norm t nMii m motiu Ute uri o« vinaiton norm a i«
activitat? politî ? m partit (tra)

(51) Mill vi planti)» -ü w
ti amp di la Distort« p un art K: te 911 seift I flora AI §eu part havia «cnt Maeauit /
«t 102*. tamwsocupa* lahistonaen l'artici« nn&imffffiijp ( f 831 M a te
aepta par* d?1 mire 4 J><->~ sfiagtc ( 1 843) on analitza l'otra di Htehetet f
dtrtoit« te fevtf prtnfipelf erittgutse! tipy§0*hlfWrtaeief itaptr CarlvM*w*
6 L William.- 1976] Affvldrt«1 inter fc per la h istòria i3it«:tani«)i(jfcl ̂ upy t .
Tftomr Arnold, gut ̂  wtrofluir l'astufl' <H la historia en «is pfograiws «fcjrattus <a
Iti ESCOMI Arnold . prò , $ navta eintrat wts an «I ooncfp'** <rnist0r u or wat *

altfnanv NMn̂ ii TrflHtig(193f)ße^ 49,67,246-24?

1 3. » VATI f (s llibre dp f mman dMwats a la Historia * i arquitectura i a tes tracer its
les finest^ g« K>ufs,Öooch(1 915 )pag 348,L^1lrt(l%2)pap 32-3?

133- LittirtM l%2i,PaulTfwnp<«H 1967) i n»nr 1 1972',áipr^LiriA4\ 1 1975
pag 239 itepf»ei:(tef*f«)la«ro»torfl » estiu •' «680 vw* tam&t £ P
i H'íSípaj 6t» i P*IO* íaa»snistcriaajrs,¥iuftiirtifit*fiorrHtscr¡f *»
al la^actó affiti Dav« i ̂ «* áíÉcal a iaCon»u«w* Pari». 4 ̂ V«'4Vu*,/ <V//r

fi t f ?ç s )̂:î .!5H PUTFCPI , nuw 4

Amtf<romantKtsnif Waltr Ìcott.ColfrUljpiflAe, "with
sprwq si« a f«?hng fgr tf» r«nir« of tttfmai natur» • > m*/! with «
ano«* swittrariö r*al i» trio* who riavr p« otfuf « » /"AKÄÄ. A J'fc ̂  1

C 5t } L t'lÄf tene I« hìaraJK« tsta rtf« Me in tls dtar b e*.' Iti du' ants HfS du«r> «tur siyri
illa. ittr«*ar fn*! m rennst ff 7t-ff?J( « »cw f ni. reeditáis

Nr wnantin» <faflyts»s<tten$ vewtEf1 Tnompioni
1 79-1 M

» 36 j la tnf inèrcia d isitnitit en ti pensament di r% r is na tstat d̂ iacaiia otr tots
-, de Morris i normaimcnt aquest problema conior ma lot w capilo*

Nonm e» »siti·in a^p t̂s *v ne w% <pj§nt a
Tarmate i« fou ti propi Herr is eri aclarar equtsta tnnuanctd i

el ojue H hevta suposat leroenencia islands,

(11) CrtaaA <x$m S/9/iSd3,Mmdr»nu%o/i>89 »it

( S8 ' "I had atout this tim*»»tffiMdmy hntoricel readm^Dv felltno MI witn
f rem the oto Norte literature, and found it a ojood corrective for tne manndr ir«i sidt

Sö»M,5/9/t883,Hindrion(l9SOjpaQ 186

(39) Cartaa A 5cr«j, 5/9/10«!, Hender icn( 1950) pac 107 •(leer ned one
t.hcrou^NMrc«jhettf*ffwsto7itá^
iniQueltty ot classes" Tent E p Thompson » 1 855 < com Lindsay H 97$ n í ni »r es
autors posier w 3, ressalten la importancia fí Islàndia t els valor s ètte continguts tn la
èpica«! tooeuswmwris«tenetfemprendr* etíivMets practKjueidBcarener social \
d intentar a travis de M política trensfor mar la r ealitat del seu temps



(4C'ì
povertv, its high aims and marvelkjusprwmanees, itsmisrvandvice us yod ano
tad, artf »» bad vary bad, tua other, an MM! ip, WO vam »W «s 8« t WO ̂ tsr j
ahead, u» ap in wnich dt (ovati tu ««¥• » om wHWt contain? «ni* wha* ti fcirtsi mi
strongest in m*j*val life' lethatrv/M»i«. 1999) wc 496

8.2. Restauració versus coflservactö: la 5PAB

(4l) ^^ír^A^4p(ia?9)W,CWWH,pÉ|32

p«) 10t
3S1-

(43)
555

(44l
35?

Wil!i«w i> r%rpn, »ir l« f«j»nir , Oiorp » Thomas Warött,
irtf̂ ns 01 it firm P«s»tricr»t«t i incorpori »ambi- $*t»* CodtrtH qui , tmb el
Unios, «»v inorati ssp*«tari i Dionot«¿n

3/3/1877,
Er«)«c«r«a(JtHuf i he

D6 ^8»ttí(3/4'l5??,»,elvin C 1984,'paç S$¥], cita els noms <fc*M8ö- 1 urne
Jnrws-wtt* ^«liis I<M» H*n»tr otteMib u>^if»"«r»trt te prints QUI ar«

(47) Morrtsvatfw te riviste
oontf a O» Ir, practique: roturadores dagut fonamentalment a la labor de Stephen:
n$mn» pi«lHAW vturtfaullnir (l9SO)pag 91
caria qm r^torr is dir igt W ngytt a Süpruns , 1 3/3/ 1 877, afir mava IM«*
tnat -/ou were the author of «he resistance in the ATHENttunl r elviní i 964 jpaq 3Se]

(49) DO Roatttil 3/4/1 877, Ktlvin ( 193 4) peg 359) Oegor.s una anotacK) de William
Pos««»',CKim«r bW7»f<Jil98U(jBrma.recunKicper relvin(1964)pag 36onnoM
ha cap oorrstòrc»a soDrt si finalment Rossetti fou o no memore 11 HM w qualsevol cas
ü agyr 9» ne va per tarry» ai Comiti di to Societat m va prendre 09 part activa tu la
«acwtat

C49) vtur»tecrttsaPu*iniaCarrvltmm0tiu<telaSPAB Endirxjir-seaPusUn
Kelvin c 1964) pai 3651 . Morris h damanava auto* rtaewpr utilitzar un passatgp
W rf*:**fnL*v*C4rcñiÍKiurt ( \ Ç49) com a text WsntifKatr deh principi-
«ftrt el« g» s inspirava rassociactd

(50) Sooft topos«» öl Strati a la SPA S, vturt la erta di Horm a Wann 29/0'! «80,

salvar
Marco a venecià, on , junt amo Birg», fou m dels arquitedr. qua em-ia informació
»or« r«t«t « l'tdtfici r elvin 1 1 904 1 pai
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f i t )

152)
qui stfiiMHttii la restauracw cow una especialitat arguì tectónica especifica Front a
ft us* m an mm» Mwr n, I otra« violin te Duc suposa ti plant*} arran» mes
possibilista i prí(im«tk Al pr»)t)l«n«AUi.pire*emp)f, De FuáO»( »%4)pfc 21,
Md«ttrn«î »I«rtstaur«K)nria)nstructiva Jarusfciniana.de rust ico abandero.
car «• »a « valor pract icr

•ratty upen tr* «vi ts of restoration. tninMngmat DV thts Mam the aims and scope of
tf» veirfy »ill become more generally undwstoofl and appreciated" Reports??-» Fvs
#HU§/ ñutan 21/6/1171. Mñ (1936) I, W US

<54? -Wtr«Wir«tirslmeptir«)OTtr»SPA.e ( )
ter ttary , ano i with wtM and worge { wardte) art to draw up a program setting
forth wr ¥^s and »ms CrtstThsius Wirtflt, 2S/3/18?7.Ktlvir>( 1984)pag
SS7

er> diutstiom poht̂ ues i qui fiavta tsltf ct wt mi En una arta di!
10,'4/iA??, r%·rispr(^OM^aHnvir0(raorjipfir il «y urr*: di

ila'PAI .par una dwipdod^ campanya i
e» t« persogli tnvwtìB ptr Mor ns «ni nuts» fi , vturt Ktlvm «, 1 904

«ajwstttt »ttjTt.per tuiwpte.CP IfwmpsorK l^Slpaj 23 » , ?«ji

¡ «arnit ff*t ft»
»n*9rr*t. N6»' and ̂ }wr snc? bintìthtw, and that ttttctor^ irthopttess, betaust V#tr
order , hubtt «nd ignori«» y* fmnr , b»nd tnw* f^rtt a TU ATlfNW *l

l,MM(1936M.Hg ¡06 Ut*f8tetfit*il
'Odii mutii sws, pr tiiroiovwt v«scr it aparti»

ie O*« «può > WA io

'Se» CartaaTfemtsWardit. 10/4/1177. >ilvtnn%4)p^ 35!

(S9) ¥fMrteMHn956)1,t8Kt1vW»(1984ipip 373-76,379-81 í 375n.te
amD «I D«ar.* Canter tur velaci»

restauració a to otttirtl di Cartter t»ur y

' 60 ' if* titw f s <****»* munys Confeccionets i apareguts amo ttxtis di nor r is
nftifsttijitnttffiinyi 12 VturtUr1lrt( 1969) Appendix 1. Entre tes conto int to
«ü tamo« dtcttts par • )• S P A B durnt 01 perra* pre-wcialista di Morns hi
figuren //**wm<y/43flr»a»?M>y ( 1679 n

Hfl (1936)1
A ir eves d aqüestes conferme« es pot resseguir perfectamenteldwteiíBriornsamD

per spect i va marxista una altre ajnferencwjtf t3u»st per KÄ es ïr»£ktírnílC»»«r>nQ
of Son/id 890) CW XXI!,



1,72)

.
arran tf un viatgi • italià, flor r « recordava ant la impress» sentia la pr inwa visto
ft l« c^edr al * Rogen gut II ̂  í« inspirat «lgün3*)í(X)ote5(T í̂«mcr:05 delata

"
«tut a «Mr ff $8fY »i w« to M *mn i ftffl cant «pon ttn frwrtofttiietthiarai
nsingatw^tfwfiow
(I^O)pag 125

(63) ftuskm .r^^v«r/«7^^V^/^írf( l8^9)"TheL«rnDCíritmorY".yi.S 10. K
pr laquístwariisncíiper ledW)mcx)dBlconcpeíídBpintor«sc.S 12 S ISi 19

.
respect* ekh eölftett enti» Veure ti respecte C P Thompson M 955 > p*) 234 lïH*

inif*r a»!v* ioct«) dut» d U» prturtt"

i permís p«irpotíiícaraqi«3t capítol liwaresc*
sttte t?» «rtwlt «»tltr tt»at i fttl ashameú at f^ mg »§ s§»

tt * «f »r* i*a ** an orinal om of mtw or any t»o& f 1st Du«
yours 10 : /»ö?7,M»w« !%4ipè| 3S3

For
26 '5/ 1 »W, Mlvln ( 1984) pe» 569

«i ̂ »a artete mbrt la restaurat» *i Ttstrt cu Sagunto aw? «guoa ti ti
le bibiwgrafia arquitetttìnica csiMculitato m t! camp *

t "* i ' to te content witn i ee^ th»r» «Mtt«r - t ît , and « thay r^t an-»- ®uöi :
ir« )fiö)M!v «M tr« w u:, tocan tn« «nqtnwr to «t to »t , »W W iron im ano tr»

«n'Ca/toal'ATMEMnCUM. 3/4/1 077. KtMn ( 1%4)pèi 362

> " ihff a rtsKrto ftwiWing w tonpr toots liti tn ancurrt ont, tun tftt swrtwi history
»s all gone, and with ti thè venerei» lene» of the sen» oí o lapse (#lirr»e, and 'f»e
ptaewt of' oc* inq ¥ 5 worl of man »na» n« witrntood it"
6/é/i 876. MandarsorM l950íOiQ t2S

tb p? b>ïi4w>tt6 Mfcdllstfti l et tipus di ttMlisott irrtplK.it eri ti rAcla îtcìjii.t Vtur t

( ?0) "AnconsMr whether It be pos$»b)e to Restore those bui Wings the livtngspint of
whW> ,tt cannot te to often repeated, was and i mecer afeli «ft of tWrtl^wind
though, and thosa past menors Manliest ft te S P AB ( 187?) 'Principles of the
Society for Vie Protection « Ancient Buildings as let forth upon m toundationin
1877' pen»t>t, 6ritiv>riu»wín. reproduït a toies »es eflKionsfti $PA8
topar t , «rrtrmtnt. Ketvm ( 1 9M) pip, 359 -60n

vxti ctr cum stances the* he ooukJ trens tele the work of Iht ancwM handier atiyr.̂ "
HrtSStPttoMtonrintrfmcottoetPAll M879),MMM93r ,M. W 12B
veure a) resort* E P Tumben (



reoogniaad by «W wHitiptt parsons « tnt outcome «f tttt conditions or wcwtv ot
ipoth , a tMftf impossible ef raproductton uñar Bu HWÉTI» system oí capitalism , and
wtp-tariiar

btiiMtflf ho? nothing m H tart Hm tul Im aoainst tilt f »n wir tut tünü of
strviwrCirligOÄJtveifWweiE J4/tO/l$fS,nH« IfÄM.pij t0«,P*r
IM fnpltHCtt Mit mt$ detallada M probten*, wwrt 4neu/ltcfur9*»fMi»fir>
C l $»4), CW XXII

( 74 ) "Our rchifets an) ciaarg» r#»e $tr tvtn so hard to raptat «r amunt buiMinp tn
ttwr for m*f statt* or , ̂  any ratt, to a 'formar itttt* unaqinrt bv thtmitlvt« to t*

Cartea lAMNAiUH, 7/4/1677, MM C I95é) I. pac IOS,
37$

{ 75) riarilífet di te S P Al , ( 1877)

(76l CrtaírA!HCf*tfUM,4/

«*77» f1«itf^iOI« >£ Al f I677/

"Ths ancifnt buildwo«, bitr¡g both works w art and monumants of history, must
otiviou-.lv t» traatadwithgraat car* «noAlicacy that tna iittttaiivfart 01 to~ofcv is
rw», and caw«« bt tfce san» thing as andar»! ar t. and earowt rap la» it, and that
thtrtfort n we supanmposi this wort' on the old. we destroy n both as art and as a
raoord oot historv las'i» that tht natî al waathtr ino of tfw sur lacs of a bui Wino is
baautiful and m k»ssdij«trous" 7tittt*h of ¿Ulf ( 1550) H*F, CW Wit, peg (.9
Er» la continuació del twt, Horns tracta tls srrw s mat común? antra t Is arquittrtt«
* la »vae^xa boor e aw .̂'i a ui«c»articuiai ft Mor n. a la restauració, veure

i%7jp»e»8

and the arts tn prera! are m thtir oreser.t experimental conoitton baton (totnQ whtt
Gift ntvtr bt undone and mt* «t kw;t bi r wtnous to whs« it intawfe to ytsr va " uarti a
VATHENAEUM 3/4/1877, KaUm 1 1964)^1 36? *an«j a arar̂ nrifl m«t fita! MM
w^M^t by its vwy name tmpltas that tt is possible to strtp from i building this, that
and tna othtr oar t of its mstor ¥ -of its Hit that >s- and thar* to :t*v th« hand arid somt
r bttrrv point;, and tew still hî or «I , Iwing mda\v* K rt OK» w»" fiamfr>t *
laS^AB , i«77

f 80) MwtftsidlteSPàl (J877)

(81) *t*m!6tteM*ttii*!nittm0$PAf (1879), HM 1 1936) I. 12!

íís:> ^/ViöS^VÖtJf£//lKl577>HÄlF.CWXXII,paQ 47

(83) 2«Anm»8lrlaittH9$PA0 CI«?9),Mrl(l9M)l,pl§ 120

(84)
r tsw m the ancwt monumants et rt, and thw hevt NmnttfitsuMactofontofthf
most interest iriQ o» st udies, and otan thus lasn. rtligtous, niHonoH, rust« whicft is
om of thf undoubted pins of oír t»me, yet w« tMni that tf ttworisant trtatment *
than bt continuad, our dwwndanfs will find tnam m\m for ttuov and CM I line to

nvtif$stQoftl»$.f>A6 ( 1877)

(85) C«rtaalATM£HfcfW1, 1 0/3/1877, MM 1 1936) I, nag 106, Ufivif, i iy/M
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(94)

/169

oartadiriQKiM Irriti J/é/ 1179» Herr « piantela to «gun* guest» metodologica
firiMps on point of M «MM «wrtr w, m «» «wtum « tin oW butUmp were
mtell»g t̂»n€fnt>er s of the art 1st k;twS&y»t that the wfwlfwhe^t of history for c«3
WWB » « wart to wort » a «r tain tt*lt they ooukJ not IwJp «ing a buitóing for »ü
giving u$ cur indications or Mi latone i«$ «J «nr*icn¿ of nur own

>8dO.M(rris«flirio^6n»l*5iguintslir«neaunn»5iori«iTan»m«r>'-»o4
tficoroorar -*al«5PAß 'the Committal wist* aspac »ally tostrnnghU* Itself b>
tt* association of «on Ina» to Us« o*votad ttatr Itvts le the stu* of MUSTY, and

worts, ano emir eK mito restoration destroys the values of this on the historical «
"La

l?eO>elvm( I9e -Opac 594

(0?) Stpn$rfoiIlKtfvMi(tM4)pi|S1 î. tl
* to Juwtt si poflia defensar UM resolució sobre •! vtter h »storte f aquest?
¡ÏUP »na "rwiff*nt aprovada** ̂ îitiir̂ ntritfiiufll«i¥ La resolució ÍT i la
seguer' that thts m«e1ing racogntittii the value of aneto! bui Wing: to the students of
History whfthff potril or kcai «feprtcatfs all

i ma> üt itt< ate tin ir histcr KJ)

toJnr*
»tí «fióse facts «t A riot «)$r to al«er , even thougfi tfitv bt «rarn by tin« and

gruí* nffmil·c·ír* HMO.'NfrF.cwxyii.paA ?t

, CW

90 1 íAfémfr 0fi.tfä í i MO; Hé¿ , C*» XAH . oag 74

l« S P A S <1B7?)

Äi is/4/tö?6 nnuvíen o«Q it>4 Hender w ( 19% »MO 121
\ rtbin n %4) pac 47? Atea to str Mat amb 9» Norr t$ infanta plantejar la
imoor tanr. t« deh monuRwits par a Wa la ntfttr la <k r r t . é» «iteli vturt an la «va
(fcfama * las asolasi« tt Wran una r er.uncia als &roor> ̂  iw^ts t als sans gus'cr,
personal par aoomagutr al favor de Or h/te, oow alguna vagada s he $t veure Me»er

C95) "iraiwmöarWhtriaertipandthalyilöMigiöv^ ThwiaswaU ttuvraiusltht
lort o» buildings whose ftstruction is *»lating so «wnv « our Ingii* toms anfl«
whict, tht ordinary , what i snould call Academical Archaotagtsl takes no notice Oxfor d
It a most mtsara&la txamola of thtf " Carta, er oMblamant . a P P Sptars 26/8 » \ 860 ,
l ah/in (t%4) pa» Sa?

llfailm« fer tr* safre of prasrvlng a monumant of rt irtilcN will «levate ani aducatt.
not only ourtalvai, but our tont, and 9» sarn* asm, it tf va» and tola of us to tall
aboutart-or aduoatwaither- brutalilvmustbeoradof suchbrutality"
o-' L i ft n^O)HJF.CWyxil.Dào 65

(95) 'Sor «lytriasemonufiwts of a-r art arid history, wh H^^wt^evv tfwlawyw s rna^
st/, íatongwot toaootr^.or toarteh »anhareanthra, but tothe nation at large,
rt worth ihn *ifly surtiy the M relics 0f tht Ufa of tht famous mtnand our
father i that baojat us' may )ust»y claim of us the axarcist of a Mite pattar««" Tte
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70

(%} ItmrMhtfourarKWMstortolnwHjr^^
tonpr lo te M to tti Mrev of ttn Mny and ¥Tt*te Mw of feel«i«iticil (ror W
that m* « «nv t iw b», prevatont amwig us' Carte s TH£ TIMES, 4/6/ 1 877 , MM
(1936) I. §9 ISe,tamt»Mlvm(!984)páQ 37C

(9?)
sttt, oíd buiMmp stili m u» í or something lit« their original pur pos« m almost ali
sucneanstt !sr«itvfwt.mngmore trwnaquastionocaiittlf monevw amwsrtt and

of chan(̂  »tí c«- «r ess, to hoM out »ample and warning to us in tt*pr «t w» oí tt*
arti 9^vm^mmnwm^^^^,^giW

.arf all furtnr«« once* trwcost oí a linternón^"
61-69 5obre i a^tepoWic fc Iat».p^a0e ¡a

-, t P Thonp99n(lfSS)ßai23l,l>aul
mur í 1972). W 509, lí»«lifiaái"luntcflntre»«

vàndals ou its 'usseri swculatwrs. accHsM^yes, arcMtectes ou restaurateur 3-
w aou»$tis if »r mtttons una prova A I anucter lealismo dp Mor r ti

f ft te acusaron; fttts a la $ P Ai ,Morr»sr«p!̂ tvt
aim of our cmxiftv K m supposing mat m *'sn our ancient iwi Wings

tr« stuf at ruins wiiereot m sarnes"» pres? or* their guardians ti* duty of
» tfttt tup ̂  ntvtr warn rtftorat w
'iMO 37t

» *í ' Carta a $lafetunt Marc 1 87^ »,f ivi« M %4 » o«

1 1 00 » tht yrging on tf» py6l »c « tfte nwesity ot doing structural rtpitr- to anew»
Oy»1?»^ w timi» tn p» &*w (JK^ aM tWP «it *ifW nsfl *«§tn*r is ont « tnf
jbi&ts of tr» sfKirtv . and tfwv htvt on several «e«fan$ had lw d»k» e, in tr* c*e vf
ancwt pyildinp srougfit undr thtir not»» tftat nwr»' wftich «jugM to fcfft ̂ r
fxpvidM on tne sir ucfurat repair ? nts Mm worse tnan wtsttd m ufter tv distrov inq
tf» baauty and historical value of the infer »or s" Carta a THE ARCHITECT 5/4/ ! 875

8.3. L'art com a document historic I la historia com a mètode

(101)

(¡02) 4rMf/ìrAlji^df09»f4riS9(lddU.CWXXII,pìo 172

(103)
(104)

L«ntr«n%?)p«g 3i,«nrt»acK)8lsu»xios»ciahsies EP Thompson (195S)

f I0r) Por te ojrow >o r u'> m wa * \a histiy io, vsure ei pròleg i els primer scinoli de
\, ( 1SS1 )«n to 9« demostra que lahHtonadeì putte



J.™
r«criuri»lti»«gr«>thom«,«wlHQu»«t«ì(ii«>o««<$e»riT»«rt»rc
pf w»rs mftets «fitetu * Morns an relació a la possiM Wat 9» M hagin »Winetes
ertre til l AU* t« w trote en w« carta in li gw responia a una tfwt dwwepiife

1 1 192), In «mesta carta, am«.* refrmar -« m f I
««tft, M0rf » «firmivi; "W «r» to m/ mtimn

always ajrw «un mut w tt sey »uf m and i art of «am i«" 4/f / 1 W2

1106)

( 10?) TivAriaftHPivlH l8?9IH&f,CW>aM,^9 32

» 108) ^r4r/dr/Mr/(kV^U6?9)H6>F,CWXXII.pèQ 32.

»«rea! rtspctt ti proteg wwt ftustmocrn ptr norns per a tostvari«ieiodpi
fames capitul ^* ¡/*Net4V a la ICtlmjortt Press, ( 1 892), MM ( 1 936) i ,

< 1 10» JR Or» frv*tostor**:P*6b/ngliS ( 1074). vturtsl rtscwcteOooch ( 191?)
354 1 ss, Carr < !%l i wj 65

t f n i lenir* í i %2 > , Lmftav (

í 112)
HateU%4}p8ç Ï

AMO veure tamo« yoocft « I9l5n0rr • i%i ; EHestuffissobrela
'Hor w coristrtuctor«! f Anglatir ra, fww otva » Wiil»*« Stufcte, «mi tostón»

*!fíariet»t ( 1 84? ) , LIS nitrenti« tte Morr « a !'«iydt di te linWrH w W
Livir)QHi-,ff// »-eyreelSDrimarsteumeritsescr Usen molió de I«SP AB ,

romantica (k to «J» ffíffm^^l f» U 800) HftF . CW x?lt , pag 50

9.(anham/Harns

gSPAI (1879), HM ( 193C)l.p4g 120

1115) /f/jr^AlK^^lfalííjr^dSdD.CWXXII.BÉI 172

H 16) bP-6 2nd Annual ntM(no( 1679), MM (1936) i, («g 123

C H?) Toísaqutstsas^x^.d» it^íCTerttstrooíndwnvoluoatsal llarqdítotelcapnol ?
(Ädioata totnrwpmrai (H ttrn$m Mi primares contraiem AIXÍ. M
diferenciat to antrt te erts is troba en el paràgraf ? ! , Var t com a creadora cfentor n

tètri K* «par eiKen oisper ws en el cepHoi deowat a l anàlisi (tel tretet! , 7.5 . . í el oue
tra^ on tol maquin« i \» ttws. el 7 6 , to oomtier acw (tels útils per a te reflex K>
M s« or ira i OM a primers indKisosl c«noept» mornsswtfen popular est« er, el
capítol 7.4. deft* al apti col lectlu", ftnalmant els factors vitalista implícits en la
«fltenttteiiitieedHWa fatteti* el (»noi 7 3, dKhoat explícitament el factor
est* w. (tels QBtacüi (í us Seva ti canvis introduïts per Morris en el concepte «
cultura 1 om aquest «Avé un instrument fe critica a la noció oficial de civilitzat^,
wjre el capítol 7 8 T art com instància civilitat** ia

did) Mmrïeíff*Pinrf>Omi&íi&\ 879), CW xxn, pag 206



(119) Er,elguntsc()nfrtiK)tsaMrtixtnoonct8nm*ntr̂ ^^
continguda an alpi íaquasts «tittaus
Avpiriy ( 1879), fWMgttoffmteftt ( 1880),
(IMI), rfttLtmrArt$0f¿tfr(mi), Lantraals Untos SKlalfstis,
/A?,'/¿5 ( i 884) i frtffttcLrffS Hi story ( 1 884) Emsttixan impananti wrnemar i.
htswries se&ra pece? i tractat? concrets m als Uvarsps amiss «e* «s par Morris tn
mot iu »is IMP esaltprats par in mostris a Arts è Crafts S«rt ti canvi f ütf i m ti
«star» out suposaran aquests estudis. vwraP, Ftaiúí I95e),f>rry ( 1983) Vuit*
tl capítol S 4,2 drticat als astampats * Morris

(120) 'So3trorçtsthft)(rtbdw«nhlstcrYar<(^
í «t «wuW. î wllv M t̂ off ttn if̂ lumot rf p«t

f r/it¿mir4rtí ( 18??), Norton ( ($84), pa» 35

Dud form , and the t*H- shaped or opnly Arm , are certainly the forms of
. nor ans cKfw radical form Ham invfnt« tnertftHidurf or parttap!

can (a' n*tfs»v ofßmrnßmigntw ( I879),CWUH. pa* 214

§MCI«I <rnanwt> «ras Tin ohttir ing itafip m new oa II aDantftus HP for m of
or (¡ament ̂ s OPTI« » far , « I«IM » long as this, it te tan tnftmttiv var wo.
Dv aim»! til tollwfing sfvte m out shape or anrtfwr , ma parfcriwd manv
off K* Of^WB IH or «finti ont Mftoy or'ff* Ptftfr* Ac^/<v 1 67^ i . 0% XMI . pag
220 Pr I 'tstttJt dill a» n.ot tut. * i ar tre sa^at i É»! fot rfuraí ̂  *! punt de » i»tá
termal !»la3e.'aloc«litzarto8partiríAssir»a,MQ 22T

123) At*despc**urt30l>rttoitnle!
par (iftilr? on san» cilr tls auttrs a out Morr »s tftscylf i» . fe r«i mantte« 1 1 to
PC lem IL d ö'ounft- af irmacwns egptciatnwnt ««n Mcrr is ramaroi our as tU out on^e

vewt wstorytf tht Petty* tosip"^ ie?9,'.cw wt i
ßtftgnfty i 1 $0 II (10 n» i i

1 124) vturt al rasparti tls capítoles 4 2 tlstfttmpetsdiHorris,(arartrs>c.i«ist»cf i

U 25 » Htslarvo'tfitPittirpOKicnmfi 1879). CW ttll , MQ 209

( 126) Comparati© amo Riagi vaurta Msaary&rtePtf^fftsyff'W I879).cw xxii, pag
2 1 5 1 or igpn p*r or ivano far ma' O' motiu or namtntal di 'a marwtiva un tant gut
moür! formal dl l'éntrallacanwit (tels diversos motius Afjist «s a) prafelama f« nul
out P. »agi tracta a partir <kl pàmpol grac

( 1 2?) Vaurt al respecte la introducció de ïtïifragn ( 1 693) an la Atots Rtagl rebat te ttsu
fonamentals 0> Sampar

(128) "Thaaarhar
M naarar to seMng tna «jwutstw or ina ar »g»n or our graat part «f eur pmiw n

), CW nil. peg 214

1 29 1 Fw la »lue »o organica dfi proplamaan al pàmpol gWtc, vwrt
l ??9) , C^ XXli . pac 222 "for the raal connected paner n oliere one

grow« naturally and meaaar lly out of anothtr , wnart tht «molt thing is
as a raal trat or f tower fé, §11 »lis if an Wivantien of what feltowad Roman Art and is

1 1 30) "To us patttrn-dKignaTi, Persian has bacon* tl* hulk* land, fur thtr 0 in tr«



^3

ef ttüüMr art w» prüeM" #ia0yefff»Aititrff /tea/ma/t 1679), CW xxil , pòg
216 vmrt «awn paf 223.

( 1 3 1 ) Hmf®fy of tt» Vitti™ í»Kijfítaj( 1879), CW XXII , pag 22«

i 152)
prmn» tur • tt tut wot*» of Ca>pt i 00 not i w» , m rathir súpoos* that tiny art
tt» raauh if «n's invention i* ing n« MM path In diverse t Un« and phns, and not
te ttf̂ triiiifiitssiflB; ano thtf slitte
follow thf Egyptian worv ckiseN" History oH^ef'yr$rr,Ü(ts;gn!nc; 1 87v i CW
DAg 212 Veure també pàg 2t3,wrtl«tt«rrqult«turigri0Mpfr terttecto
•nlrt ! rt «g»pn 1 1 «r t mcdpr n

upon nxMprn art , i m nctMng far u Mit to mi vm it invent« arcnitflctur»
!8?9), CW XXII, pàg 22)

c I34J mstyvarwt^tntrfíOKignu^ 1679), Cwxxii. pao 20?,
* I« htstoría, »d pap, 2W-20e

1 1 35 ) Msfjrt 0í y* Pittr1: 1 679) . CW xxi l . pao 22 1

1 v* i ^'c.'.jr^ ,*.» tfttPtrrtDffWW 1 87<í), Cw xiii , pag 20^-2 iü, «n trarfar f is
tipus deplantetar>4ni irtistic e» istwtsr» fts estils artístics dH«itifluitt(

i I3?i if*? oonsiyi' *mano ̂ »ch Or «> »»m«fctor prttctw on vtrv SMfewts nM an
id pin t§ tt . for H moto ronunctetion c^ mar

1879)»CW xxn.pag 219 Pw

«n

"' í 38 J U Éfàat* ii »6 dfe fe ar b áKorttiv« tal I uoro s'tsowwii tr< tl kar*ufn«ril
fl*tnsifvtf?inr»toiip*9< ^i^l CW rxii w 20? i ss. i
/fe ANUA or¿ MP « 1 8»o WèF , Cw «11 , pap % i ss, p»ro te
n^ ̂ lagOr HÍUK> apartlxün a SomfMrfttf tv Pttttrn- fìeipnity ( i S8 u

180

' 1 39) aa^ füngffffff» thfürviowtsininiïs&tptsofttertí&ifj^ f>rwat«1r Print«

M 40 í

(142) *$omu($isn9«lnQimofthapriQfe0fvtt}^
<wk betuno tut», ttut «w can judge of the art of all par radi by compar ing thtse with
the remans oí urrmoíwtiH^ tes has t«n Wt us Il*B«tuKo(Ui« (lMO)H&rr,
CW XXII, paf 54

(143) "bui so ungetan in tfwa<l^ was tt» cha m that twundm«n to thft^t solitile
possible it «amili lo them that H ooukJ be fertkan, that nalthar the drontcte nor their
8mter«couWoonc*w«onhw ff«fat her s being dlfierant iron them in any wt/* 2nd
Annoaif1«i»ngSPA6 ( 16791. 1̂ 1 (1936) I, p« 120

1 1 44 1 r/»Arttfff)ffßiq»te i 1879) HM . CW «It , paQ 38?, Vtur« al rtspsrt« L#1tre
( 1962), pflQ 82



(US) 'the brain that guides the tend ( ) must twonb/ surt much affected to the art of past
times as is natural tor one wno practises an art wftief» n alivi, crowing and te* ing
towards traction' rtitiisstrArtsdfL ifc ( \ 882), CW XXII , pòg 240

( 1 46; "indeed t have a hope tnat it will c* from sud) a necessary unpretentious buildings that
the new and genuine architecture will spring rattier than from our experimente in
conscious stylt, or those fro which tne immortal Dickens nas given us the
never -to-be- forgotten aJiect I ve ARCHI TECTOORAL 00*̂ 1' Confer enei« dic tolo a 1

(H?) watkti»n (»%?), Paul Thompson (I967M Person (1«8Dpaj 14 Calrecordar
ojyt aouesta is la Mttlxa critica que Morris dingt a Swintwrne en una carta a
Georgiana vturt al respecte ti capito) 7 4 •[ i geni coi leciiu anàlisi * ìa modo i

(148) Vtire/^%af^/^//C!8«0)H8if,CWXXII,p||s Ö4I8S

. ^eureHcapitok'33

2ndAf«N«lrleMmQAfiti3(riw(ld79),nnn936)i,MQ 121

'Su
and principle, «s «tM a» of great cfjNcU/ of dKtgri* /Ut mj ti* &&!&•'*

152) Veureei résped todues conferencie* dKtafe amb el títol ftefäf»*:
I lenir* 1969 j dictat« ti l §84 i també rt»Artf*tíCrtff$i#T$-fa

!88D D

< 154} L evoluì. 'o ik lar' a MÍ» u dil Rtr*iw ît ptl afl·l de "wort tadhrtdMl* formsrf art
' ^vidinitiortttttwliotecivtiiiidwvwtiadfvoji^ttiatth^
art madt&vtht paoptotor tmpeopteasaiovtor tht mater and thtuiw"
¿ /* ( t 980) HfcF. CW XXII. pig 58 M /Vaprft. pig 1 39

Í 'GS/ 2ndAnrw1Misttngofthe5PA6 í 1d79).MM(1936j,l,piQ 123

M56) Ti»tmfaaftitü( leèOí.HSf.CWWii.peg 5«

8.4 El concepte morrlsslá d'hlstdrla: pensar el canvi historic

(157)

(158) Segon-, Williams M 956), oag i4i,CarV»««enö
mes "consisten! i tambe te MÉS "literal" dal mon medieval en rèiem a ff eltr*»
feooristruaionsfelAanibanteflontatper ìacfltttasoclal SobrttetnnuèrciateÉrk«
*l Ilit̂ t (te Cr l̂e en el medievalisme di horris.vture E P Thompson C 1 955 K Paul
Thompson(l%7í,nnd5av(l975)pag 169 Meier (1972) pag 169 (Mensa la
irtuttAi tf&t prò rassetta meo la MIulncM dels »tornanti qui Mor r ts troba en Car !r1t
per a t'aneltsl * la loc^w moderne tie no pas »Is ojue M lenrten per a li



i 1 1 3

¿175

rtoonstr uccio*! paart D'íltr««utorí.orfnnan( l970),ft«tiamHrnsi
ultra «statar aquesta influencia, es fcdiquen a trooar f altrts fonts important? «i ti
m*di<v3l»sme*Mcrrt5 P'entr e aqueste?, «sitato li »«s* In

( 159) >f,'*V,7VAtt;/> J.'̂ /̂ /M IWD.CWWIl.pàg 163

ut»0» C t
tApWuttfln if • viete IM Mi feudal ts «ti l « In cap Hol ist k- loettty Tfurtfort r*

it mm «ut Mutti «üt¥ i« ewtpitiltt wrtn ff» imam 9 m craftsman" ss
craRsmift and «ttti tut fleyHihtng of the ireMteHrtl arts"

Ur ototd
li* npMt ir 5 ver Htfieflïtterence in livtl of standing, a precipice ottwwn upper m

grame m m 1 »M of Humanity , ano nvrt is ptsttltnti«) air m tht Mtiom o* "
iá^ Isenr toa*r>lngwrwnthena(ureof r» ît frertwDwtllb*1

undrttood. vid «rtw min «HI su tt« te Mv «wttw «wn , te l«ar for hnw.yttlö
nimor toh.splaop, isnot?l«vfrv tt isottí»ntr»t»?;tà,indot

tf frowcart "JolwR^w On9nHet^^fgfSpth^ S !5,ptf 2!

s^u» w claw «wflwvalista, s^ui m ctovt platí»»«, i aon w
p^ntiï flp Ptorns ínvtr* ftu^ m i Car tvl^, ̂ rt (> fñf fOPü/y J»?
( IMOt.Mnf 1 936)11, pe» 65-6C

s ( i 001» » MM < 1 9 &» i M , pad 63

164 1 'thtywiichangpwntift hai öffallwtf» arts in mod»" n t »n*?«
*ntt»m« «ithintnt h^ofm«>vof voudt present
( 186P.CWCXM.PÍQ

t ir: j
known
Ameng tr«sr '«n«fc ar « tt» gr «l«t thr wor M f» «v*i Mourn« prhapsfvw w
nown 4'tincnf fratto f ff* fri» ( IMH.CW XXII. peg 1?9

^"¿" 'W* -e - r^ '«tor c i ee i » n&r cw YM i . ptp 13:

( } coined wth a longing to Inow aom n̂ing raal ot tnr livfs o' tnoaf wno
gont wtore u? , o« tnet Mtlinp unit« you will find ti« traust atprfsswn m tru»
papi of Walter Seott" 'V^ÄV.V^ ^O8SO)H&F,CVk xxn.t^g ?^

pig se

v«ureei capítol 76 'L art com instancia ci vi I libatòria primeraarnnimacioa la
utopia" Sotre la rtoonsxiprarx) *i fenomen polític di It Revolució France» a l epoca
«ocialiíta(líriorris.v«urtlrtict«8lW£Ai.(|i!3»Ju!K>l(lBl

(170»

(I7U ')lt^t> J11¿ true r» spread wHíF a«) is t^trunx^ stood, and the cías; oí peor le
wtware pràctic«!Iviq l̂ h« al», «ibovt hinted grown wider ^ Of ttn Papular ana
Dm at w Arts ( iftftO), m ( 1936) II, pag 67

(172) ihfoomptiniwioommroiQf MMrd î a swtiwwnii* is drawing «ttr
Its per feet ion, mà therefore to ite dwth and cftangT



123

(173)

t i 74) "to ill thost that wt» navi constar« what V« progress of elviltíHttn promises and
»n«»» to most wtw shall com« after us" ffitArtcftiief'nplp ( \ BW) naf , fw
xxii .pig 43

I« us say K two or SK* . »s i transitional slat« which musi «M it test ettntrw utttr
Afeat or ytlar vc»or v for t he arts' r/»touKi*¿t*< tddO) H&F , CW WH , WQ
Se Vwrt també trivtíthttoutyotthefcth ( 1 88 1 ), CW WII , pig 1 5? " ft
settns to rot Wut tht «w to H htsftattng « to wttfur H snail tati r t haw te tt or cas
it out " Per la oomwr ar, Ki «no e) (Nrtsanunt «M'ü setrt VÉPGM, vtur« si el caoitoi
7 1 9

{ 176)
tr« piange wi II brir^ us gam and not IOK,»« to strive to bring tr^ gam aöouv F»

Id77) HStr.ttcrtwi l%4ípaç 36

« 177; "Onoe on« undr stand tr« oar ticular •gKmwftel/,** w introita» state «re
r wer »Q » a sir íes oí dr«noffî ia . w «kicid Of c«r« ano tf f tcts m «t̂  pir lod , m
tur n causing those cí thtntfít.iüMst toitowMH* law ine taw <jf histor-,

ofFrmof ( 1 044), Eöiir.bwgti , 6 L W»1ìw»,i f 1 976) m "&
Poc abans* l'aparKiotfamjist articif , Hill hasiatxocfiat a t&yüff'fflmc,
i i^-i.'jeiquerouTidOí j«r w«« te ttsis »ontm t̂sis ft lavt§wmynssi«íia<li la
nistúr ía (te l'ar t tls »tao»s <fe 5a c u Hítsmé o uwm h»tíw w»« son fonam«r»'iaimer«t
nivells (k desenvolupam*»' oil'ur «H Cal twir « oomptt <M- aw*«^ podia mr
m fettamant ía influencia més dtr acta out Mor r is va r «r t »i oonoapte o»tt i» »sta ̂
'j historia present pçr exemple en mtts dih seus vfMtnts tn tovor * dem y
intactes els monumtnH MMOT K s w tant 9» ttti ftcipitnt«H ( • MM GE I« î »»tti * i«
ruitor ía, tri carivi , havia «.'at (kfttiiada per Fraurtan i moït ÉscutMi ptr Stutt-.
Freeman era un histonatbr iniegrat a ' Ixola<íO«tor<3güe ooinci* amb Mor r is durant
la campanv?, par la dutstw Or tàntal

M 7» ta tesi dl la unitat <k la htstor M frou o¥«nsads per t'histor lador C A f remar Vturt
CmcMI9l5)04 353,Lat1lrtíl%2)pl^ 34-35iLí«Tty i I975)paf 239,
pir

( 1 79) "Uns was tr» growth of art l»e all r*rtM* »as fBfl and fruitful lar awhite, Ills all
fruitful growtfi , tt grew into daw . Hkt all feav of wnat was once frurtf u! . it will
grow mio «meni ing new' intimar Arts i lo77)H&f,ñ«rton( I964í,pag 37

' 180; Sotr* la impatarciadiladialectKaentrecivHilzacHji barbar ieoo«i a nucli
arfuwtntai di la M«¥«ipcié ht̂ r toa ft MOT r ts, vawra rtaiar ( 1 972) p% 357 1 «t»
til 2.«t rejtarnenaoreei'>«n§sí8*shistoricsenlainplantati6(>Blaioci(?i3i
comunità *«ur e tarnte Paul Thomp«n( l%7) cap 1 2 soOr e tes diferent »sent r e
intor «»s individuals t cx>H«tUus an als fenòmens hlsttr te, vawra ttrnM, L May
( 1 97$ ) sobre al vnMfi tf aouasts astuto an la base (te1 9* serán Ut lavts novt I its
«or* la «muí ry mut iva el final • la sr/a vtaa
aquest terna ai llar g dt la uva car rtr a di conferenciant entre tas confer creies
socialiste, vturt tote anuliti QUI tracten de 1 origen i dsvenvolupamen» di tai arts

veure també nor ton ( t %?)Dag 19



¿177

(181) Oit*on fou potar il primvhictoritórqu»»Anqlrtfrra traeteli« M U)öi fou un

mettaí à 1 segle Will , «near a qui aquest tnlirts fos MÉS aviti ptntortSQutsta Ywre
Harris Uff 4 »paf 25,ttbrt

i 1 62 1 "V«u m Tacita wtlu all Ms wisdom thought silently that tuf Roman Empir? such « it
hüjfrwtn io M was fumai whatever trout»!« might v** n, still *m i imagine r«}
OibtM» «n* duubt that soc*t> weh m H misted before tf» Franch fówluttuf,, wat
elirnal,3raslonç-liv«Jrethfr,isrcuk3sffv,asth»worid" Qftnt Popular»®
ftaprif,w4rts i l«SO),f1f1( 193è Ml, W 67

pè? 6?

15?

(165) ^!üc.^rkrrK,aoueftafolavisio(JeCibbonde!aciyi)ib)L-io in aeMltörf stai*
family of man tffKpandM and tKarcitad, , ti» most numerous portionof it

MSOTpicvwJmoonstantanúusítuï labour The select tew , placad bv for tune
atxv« thai mocsstty , car» fwwr îr , still fill up ttetr tlw t^ the pirsults an intfres'
sr 9 to> , o¥ tht awtws , the pteasyr« , and fv«n the Colite of social Ufe .»«J yet to manv
ht»[6tMx>n$] wnp of civ»li2sdsocietv will seem prtttvmutfi what wf to* on now" ¿?
.'¥ Ar*, ír motor*** *rt$ n WO ) , Mrn i a »e ïu , Mg t ? - 66

( 1 6( '» TV 4' ,'î /f» %|-'/<* ( 1 a?9^ KfcF , CW XXII ,

t IF1 "Let ut too» M» iHtt^tco»«riv»idfllf i|K
tnat

of the y ̂  histor wn has b«en wasted cw the mun squabble» »he tok)
st M -*m inc. »hp icnaole suoer̂ ition , the oomo and the cruelty <tf »he » »n̂  and
scounflrtfa who re tht ff»» «raons nam« »n the storv , vtl also %t>u cannot fail to
inow , when vou cdw to thim w it that the stor» has not ww> t«iK toHJ, m.
tOKJ at aí» . orti* «^anct hint gt^n, nere IM tnere" MjMtñrfatoy
(1WO,CWXXII,p8> 15?

"all w»«%)l'*Howth»<Wmtnlivt?romfl^toisw>Mowthin<ME«^flpgrow into
It «wis thr • wtrt rthr s than thwt c< whom histor j ( »

XXH.ÖÄJ 32

( 1 89 j "tf» an of ths ̂ 1 , it m n$ work , not craning an art «nort perfact than it»lt , but
rather other thtnp tntn art, frwdom of thought and «»ct., and the longing Cor light
md fcmwlisp and tf» oominQ dty^ that srrrjld slty if PnssuclsffArtfìKtcìurt m

133

Äffranl touts oí illnass and latan uo constairtly tn m yaars of ti» MH" rtricwwn.
tntrod pag 26

Sobr Ml OiOpU (Tutoria a Pu^lf^vwTftì« Introdúcelo a
(1951) P«lQüH«íl«rtlac»<)dir1orns8mbfti«>m.

i«9^u visiodil MMvaliWMQii rwstre tnougri l havtagraat respect

with or tam sound Mm which he sums to hevt awutr« m$ttncttv«tY , a o/en M oí
mere whtms, iMucaS probatV from that «r ly trtimng ot wrncfi hg gv.r, an arr.rxnn
aomunt «nynow nit MM of natwnal workshops is ont wnwh could t» raaitwi m a



À.\ 78

it • «tüy) already «claimed «or ooukJ ever tafee effect in tht wev thet l»
ttunks it eeuW" drü s Wwi Ttwnptan 24/7/ 1 8S4 , Hendnon < l 950 > pao 2u4

(192) Carr 'J 96D pag 65, v«uTf»amt* í )s divise? est udifsobffCjrlvíe Detotamwira
«n eis estudis msWncs »Gar »v* § cftsr va um or fa eutocie aguda principalment a
It Kin ai graie fwws e, «es tvtit , al tipe * personatge Q» consideri "jran homr
AHI , per titmpif, m« pot »l«ir qw tn ti il urt sobre te fttwJ«» franotsa»
Ctr »y le AJioò omntar is DHJOraíics a una infinitud * ptrsones Kaplan ( 1 963} f b
iscnis on Cìr^tenposfl lo seva ooncwcio dr lo fustona, ultra tes ftwgrtf »s ismte?
dels grans nome, m its des ar ticte í> yy/.c/iry u S50 ) poM»cat «Mre tis

I fatttsiaryAßfn ( 1832), íalwrladi l'fww iste
iii i'wtrn Marmanti Htr0-mr$ftffi (1640»

r«orr i$ mantindrà aquest antagonisme fonamental adhir en rtlacio al dtixtDIf de
Críytepr antonomàsia .Froudf.Qtii, W|iMi»»t, vitscrnrf teowgr«fi8*Cr »y*
Viurtal re^wilf )acartadirighíoaOftVolanaBun*Jon»(tel 23/6/id62,H«NtR x!';

l'hiro» «r a un ttm« di ocfwir^ s une prtocuMcw cxmtint m ftorr n. ti seu »»sMmcr»i
Qöncrttfir^rtrciaawnsaiw amtmlsMornstinguMtoclAWildH Idíí3
gol on to hsr o- «w ̂ t»p wh^ Mor r is dmouncid' jfurmft «Jf ,f *,' ¿í

tj 2?« t-
la idw tfher o« i li mitologia sue tal a gue agues'* duna ptu,

v«urt ^t^f 0iflmw**MS. OOMMONWtAL 8 'S/ 1 8S6 , t>aq 4 ! /I
176

Morris rtpfwdrtwitr w m t̂ li
sa lanosi te li» urn» it Jato Mi

i % i /Ir/, 4 Jir«*»- /Awy ( 1 882 1 . L«Mlr * f I %9 1 MQ 4¿

19?)
oartwism «n«t fix» its pia» hes »H'·vifl us from slaver y and grw»n into modern
0»ilira*»c*». arid 'hat ̂  its turrit tutor t it the cholee erf nt%# oeasiriggrowtrior
d^tructton by »ha« which has in it the seeds of higher growth rhfl^nuf\c>fL iff

IS "
* En eJ sogwwit par agraí, Rusk In i»1emit2o amb Adam Sfwrth sometí

conoepto d» divisió dal treteil

' 199) "The competitive commerce of the litter days a system which is draw ing near no* i
hope to Its perfection, end therefore to its death and changt the many millions of
civilization, as labour is no» organized can scarcely thing ser Kwsly of anything Dut
the means of ear mngtheirdaiiy bread" Prospetti l88l)H&F,CW0n.pag 123

( 200) "indeed, l have tang known, or felt, say, that society In spite of Its modern
was f oundadw ini uslwe arid kept too^eter IN cowardice and tyrennv'C^ Burnt
Jones, Julwl 1 86 i , Hr̂ vson ( 1 950) peg 1 49, citato tambe per neckaii

(201) "As f or Gibbon s bar bar lans( )tl«no> are ctrtainh/clienpj since this time, end the
selec-t few above all are not »few nor » aelecM ) end ytt-betow Useless comes the
difference, e difference stronger in reality than tn appear ance, a difference not of
tittle, position or the like, tut of manners, habits, thought: and aspirations that this
should be the one after the pn of so much liberty . at ter so mudi of aspir at w



MM< 1936 xi, m 67-6» La (JRcripcio* Morris ooincKfciM en to<sei;trp':>
fonamintits ami la donado anter torment ptr Ru$Mn a ¿te ffnltotvn&ffaffih' ( 1 853 )
S »5. pao 23 Vor oí okJ.tr» sip«r9<)ont»tw«»n»r»not)lf and tf» poor w«mfr«h 3
«tlt Mil ̂  U», na» it isa ventante differ en» in Hv*i of standing, a precipice
mwün upper and tomr ground: in nu f »la ef iwii»ity,andttiiritsp îtertwiaif
in tr» Dotiom olii iino«no( if «OMS ev«r to owning when the natur«? oír ignt
frea»tomw!)lpíundr:Mood.ar>dwhenrn«nwms*^
for nim.vfldrívírenoptonimor tonisptaoe.isnotslavírv ilisoftenttvt*stnr,<j
of f »örtv - Hurt* fron» ort "

f 202) ¿Ta*^4r *f ¿ter*il*4rfr( 1 880), MM ( 1 936)11 , p*g $8

(205)
poor' tf»tíuaii»9S0mt»t ( l»94), MoHoMm«)pè| 2«i

( 204) till l rtmtmMr , äs l MKM i most > v d», tutt rt wts wy pod lütt «nly of Suing Mr
re^eclatlfearrirH/itr^fAputrMcrU.tssKíeoílhdwtri^amtf^díl^í
and iswt^ works of rt . ano net on the other swfe, m tht wptv strwl , Ihe

« 205/ "tr^iqrwt ̂ mttltvis. «rail or$ntau, «*«il s*' vadano w nest iy iu&w/t«. ts i
if now them io St. will find othsr «fork betör P ihwn than tr« iwnporir, sî ort ot

tt» aflijsttmini $ dut wt^ for twiir trufis
139

' 206 í "i íiav^ ta>w nett w wv strii«, and I must sav without ctrwnWw thit with tnanv
of

I207J Vfi^tiltfi(tdilioonftr·«itt^rtiw^>^^úr'ír/W9' ! WO1. MM
»is w lar íí s on r% r is més clar amtnt fa camoanya «tactor ai Mr Olaostor* sún ala (fe
la papna $9, nbn la {«rtictpac» (fc Homs i la camparr/a , nth/ift ( i %4) pig Sí'4ri

206 ¡ "Sirs, thrt »s nohtlp to be^ out til thtsi lattir . or thost wto M thtriütl̂ is to tel
bv then» the only rati htlp tor tht decor at iv« arts must con« from those who work in
thim nor must thty De tod, tnty must lead f/»nsar4rt$ H 877), H&f , nur t w

(209) ithirA.t^rwMgf^^tMttiawlnltcteoftMisiwrttintt^
on thit grttt mtss of people whose vary hanfe ̂ makt tnun , raIWmt»»sWigflito-dff

201

(210) /Vt8zirfí^/i^/«rrír»wc>//tT>fwn68l)Hé(F,C^xxi!.pa9 íJ2
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