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101 horrls I Its iris del llibre

L imtrts at Moms ptr Its arts del llibre data dt molt antic Memre
fou estudiant a Oxford, anava sovint a la Bodleian Library per estudiar
minuciosament la col leccio de manuscrits medievals de que disposava la
biblioteca Poc desprès, quan decidit a abandonar i? carrera eclesiàstica i
la professió tf arquitecte per esdevtmr pintor ts trasllada a viure a Londres
va poder continuar I anàlisi d aquesta forma d art a les salts del British
Museum Morns havia dt prosseguir aquest pacient treball al llarg de tota la
seva vida i amb ti temps ts convertiria tn un rtcontgut i prestigiós
especialista en la matèria A la vegada, però, des de la seva joventut, decidí
trovar d'H luminar manuscrits ell mateix i a mitjans del 18%, Morris feu
els primers assaigs Aquest fou l'Inici d'una llarga activitat artística
relacionada amt> les arts del llibre ojie si Dé no manté una constància i ur»a
regularitat similar a la daltres ocupacions, constitueix uri ctntre d interès
específic en llargs períodes de la stva vida fins culminar amo la fundació
de la Kelmscott Press el 1891

Les rauns per les quals Horns el 1856 comença a H uminar són
completes i de molt diferent signe Eren els anys en que estava fent els
primers tempteigs en l'art de la pintura, exercitant-se en el dibui« i en els
procediments tècnics habituals de l'art, però de fet encara estava buscant
la direcció artistica més adequada als seus talents personals En aquest
conte*t, els manuscrits medievals que ell navia descobert stnst reore cap
indicació de i exterior 22, suposaren per a Horns un estímul decisiu en la
seva orientació artística t complementaren la stva formació medievalista
iniciada a través dels tdif »cis gòtics d'Oxford, tie its novel Its dé Scott i
dt is llibres de Rus* m i Carlyle En t Is manuscrits, Morris hi trobava
lexempie mes clar dt com havia estat la plàstica gòtica junt a Its
característiques pictòriques l estilístiques d'aquest període de la historia
de l art un cop sentit l interès per r art de la t) luminació com historiador
intenta provar de practicar-lo com artista, tra una conclusió del tot lògica
i més encara en ti context de la societat victoriana. Tant Pugin com Owen
Jones havien ftt algunes incursions en l'art de la i Iluminado 1 a mitjans de
segle s'havia convertit en una activitat molt difosa com a "hobby* entre les
classes mitjes23 En els anys 60 aparequeren diversos manuals d U lumi na-
ció entre els quals destaca l'obra de Dygby wyatt r/te Art of il·luminat w
(1860) per la vinculació directa d'aquest autor amb experiències tant
significatives en r arquitectura t ei disseny del segle xix com l'Exposició de
Londres de ï 1851 D'altra banda, el moviment ntogotic i la renovació de
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l'Interès per ! art religiós derivat del Moviment d'Oxford es poden comptar
entre les caaes més directes de la recuperació t difusió d'aquesta act ivi-
tit artistici Per a Morris, ultra Unteres que H mereixien tls manuscrits
des del punt de vista històric, la H luminacio fou des del principi una
activitat complementària a la pintura tal l com també ho eren aleshores les
proves de brodat Els manuscrits, però, li van permetre aprehendre (Tuna
manera mts directa i mes rigurosa, les característiques estilístiques de
l'art medieval

Dels treballs d'il·luminació realitzats en el període de 1856-57
només es té constància de tres fragments, dels quals únicament se n na
localitzat un Per referències, el primer seria un fragment d'un poema oe
Paracelsus que Morris decidí regalar al matrimoni Browning quan el 18%
visitaren Anglaterra2* El segon, ofert com a present el 1856 a georgiana
MacDonaid, quan encara no /havia casat amb Edward 8urne Jones, és una
ii lum mac m dun poema seu wewoiw que el matem any publicaria a
I OXFORD M® CAMBRIDGE MAGAZINE amb ei títol mna$ El tercer és una
traducció de la primera part d'un conte de Grimm, títolat en anglès /"A? Aw
/W i Morris el regalà e) 1857 a Louise MacDonaid, germana de Georgiana
En termes generals, tots aquests treballs presenten un caràcter gòtic molt
marcat tant pel que fa a la cal ligrafia com al tractament figuratiu, a la
disposició de les caplletres en el text i dels motius ornamentals, general-
ment orles disposades en els marges de la pagina S observen diferencies
entre ells relatives al plantejament general dels motius ornamentals, molt
figuratius o molt emblemàtics, àdhuc grotescs en alguns casos, que deriven
dels models histories emprats en cada un Si el primer recull els motius i la
disposició pròpia de finals del segle xm i principis del xiv, el segon és una
recreació de la tradició anglesa del segle xi v que integra motius italians,
mentre que el darrer reprendria els carners més genèrics de l'estil del
segle XI V25 De tots aquests, el darrer és l'únic text escrit en prosa i això
obligà Morris a considerar de manera diferent la composició del text, de la
pagina i també de r ornament Ara bé, malgrat els aspectes mstoriastes
continguts en aquests primers treballs, l'aspecte més rellevant del conjunt
és el propòsit analític que es desprèn del seu plantejament és precisament
a través de la imitació de les diferents solucions estudiades que Morris
comprèn el principi i la tècnica especifica de l'art medieval El fet que per a
cada un triï un model històric diferent en el temps i en l'espai palesa una
actitud més pròxima a la de l'estudiós que no pas a la del artista creador
que decideix iniciar-se en un nou ofici Això no obstant. Morris adquirí una
certa soitesa i originalitat creativa en els manuscrits gòtics26 fins al punt
que vers el 1856 Rusk in recomanava Morris al Conservador Tècnic de la
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sécele dt Manuscrits del British Museum com a persona experimentada en la
H luminaci« 'His girt for illumination ts i believe as great as any
thirteenth-century draughtsmen*21 L any abans, Roset 11 ja havia emprat ijn
to llauflatori similr m rtferir-se als manuscrits tìt Moms "he was quite
unrivalled among moderns in all illumination and work of that kind"28

its anys següents Mort * deixà de banda tls seus treballs (TU lumi-
naci ó per concentrar-se en d altres ocupacions La fundació de MMFèCo \ tls
primers treballs de la firma absorbien its seves millors energies pero a'.xo
no ts traslluí en una pèrdua dinteres per its arts del IHbre. Entre tts
papers de Morris s na conservat un quadern de notes que data dtl temps dt
la Peó Mouse amo esboços sobre manuscrits dtl British Museum, combinat«
amb caricatures, notes, exemples d'ornaments i dibuixos esquemàtics
relatius a treballs ftts per a la firma En aquest període, tls manuscrits
medievals constitultn ptr a Morris una font d inspiració on trobar motius,
detalls i eltmtnts ornamental* aplicables als medis ttcnics desenvolupats
a la firma Un d aqutsts motius, t! pom de margarides tmprat ptr Morris tn
els brodats de la Red House i tn el primer model tíe paper pintat. Daisv
t1862), deriva directamtnt dtl fons dun manuso it medievalw

L »nttrts prr jc ptl llibre com objtctt artístic no va reaparèixer
f ms a mitjans dtls anys 60 quan Morris començava a escriure l'obra que 11
faria famós com a potta. The EarthlyPára&ije En els darrtrs anys de la
Red House, Morns i Burnt Jonts ja navitn ftt plans ptr a l tdicio 11 lustrada
dun 11 ibrtdtccmtts que combines la mitologia grtga i la nordica a la
mantra dt Chauctr30 ptro no fou fins al 1865, dtsprts de traslladar-st a
Queen Squart, qut ti projtctt ani prtntnt forma Ambdós amics havitn
dtctdit emular tls impressors dtl segle xv i planntjartn una edició dtl
llibrt tn format gran foli U lustrada amb xilografies dt Burnt Jones Feia
ttmps qut Morris havia comtnçat a comprar IHbrts antics i a l'tpoca tn que
til t Burnt Jonts decidiren intentar l'tdlctó d'un llibrt. disposava tn la stva
col leccio d alguns incunables A ftnals dtls anys 60, Morris ja tn posseïa
almenys tretze a mes d alguns exemplars impresos en els segles xvi i xvi i,
anglesos 1 estrangers31 No hi ha dubte que aqutsts llibres strvirtn Morns i
Burnt Jones com a models a l'hora dt plannejar la seva edicto.

Ei nou projecte té uns caràcters distintius respecte de la pràctica
(Til lumi nací ó dt manuscrits d anys anteriors degut al sol fet que r inter es
ts centra ara en el llibre com objecte i no tant tn tl problema del
tractament artístic f decoratiu d'una pagina Aquest canvi d'orientació és tl
resultat de les llargues converses dt Morris amb Frederic* Startrtdgt Ellis,
un llibreter qut havia de convenir-se en l'editor de Morris a partir dtl
primer volum del The £ythty Paradisf \ a qui Morris conegué a través de
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Swinburne32. Ellis tra un persona molt interessada pels llibres antics t
dedicava part del seu negoci de llibreter a la localització i comerç lai itza-
cio d aquest tipus de llibre A traves dell Morris havia d miciar-se en its
activitats dt bibliòfil a la vegada out ti more, fot un esemplar rar.
artistic, o escnt per Morris, stria fi vehicle de consolidaci d'ona Harp
amistat No stra difícil trobar Ellis en el cercle d amics amb qui Morris
discutia les proves a imprempta. els esboços d'il lust rac ions. ornaments i
tipus, o detalls relatius a r edició dun determinat llibre a l'epoca de la
Kelmscott Press Mentre escrivia el Ti»Evthty Piraäis* però, l'Interès
artístic de Morris es centrava en els gravats i les U lust rac ions dels llibres
antics i sovint aquest era el criteri dominant en les adquisicions per la
s*va biblioteca33 Per awo no es estrany que en projectar l'ediciö H lustra-
da d'aquest llibre, Morris I Burne Jones concentressin els seus esforços en
el pla de les il·lustracions

Ei plantejament d aquest projecte demostra perfectament quin era
el tipus de col laborat 10 artística estatuida entre Morris i Burne Jones que
culminaria en l'edició del kftmsc&tt Cftmctr Quan el 1865 s'estava
discutint el pia general de ï obra, Morris encara no havia començat a
escriure els civersos contes i, per tant, en primer lloc li pertocava tota la
tasca literària, Burne Jones havia de preparar les H lustraaons dels contes
i li corresponia la labor plàstica Fins aquí, el projecte apareix com el
primer intent per reunir en un únic producte poesia i pintura integrant dos
àmbit? artístics complementaris l esquema de treball, doncs, es totalment
pre-raf aeiista i victorià Morris proveía el tema, l'ambient literari i ei to
poètic que les pintures de Burne Jones havien de tenir Malgrat que en anys
posteriors Morris es va desvincular d'aquest sistema de col laboració, en ei
cas de Burne Jones es mantindria constant en la major part de la seva
carrera Atès el fracàs del projecte editorial, Burne Jones utilitzaria
alguns d'aquests dibuixos com estudis per a la realització de grans oïts i,
anys mes tard, reprendrà els contes del The Carthty PjrxHse com a font
d inspiració per d'altres series de pintures com el cicle de Perseo Oes
o aquesta perspectiva, l'edició planejada del The Earthly Pyxjist suposa
una continuació de l obra de William Blake, el poeta que illustrava i
gravava els seus propis poemes La influencia <r aquest autor, pero, no fa
només referencia al projecte unitari de l'art, els gravats de Blake
estableixen per a Morris 1 Burne Jones el model plàstic i artístic recercat
en les seves U lustracions i en l'tfecte de l'acabat final del gravat w La
influència le Blake explica tambe perquè Morris i Burne Jones, en decidir
una edició artística pensessin majoritàriament en les U lustracions un
segon nivell de col laboració artística entre els dos amics, patent ja en



aquest primer tribal), s'assimila a l'establert a la f trma. a mesura que
avançava la redacció, Üurnt Jones seleccionava els temes t its escenes que
calía U lustrar t feia els dibuixos pertinents Llavors noms sene arrecava
de preparar-los tècnicament per a la repnxJuccio xilografica sovint gravant
til personalment tls blocs de fusta Tant aquí com a MMF&Co, Burnt Jones
tra I artista creador i Morris ti responsable tècnic I director artistic de
producció

11 pla originan dtl l libre era molt ambiciós 1 tema previst il lustrar
profusament ta majoria de contes Entre 186511870 Jones elabora gran
quantitat dt dibuixos dels Quals st n arribaren a gravar un nombre no gens
mtnysprtablt Només ptl onmer conte, CWM& Psvcfv, ts realitzaren
almenys 46 dibuixos Les altrts trts series prepa- radts son les del
Pygmttw les del ThffttncQfven to Ma%$ 11ts del TtxHíll&f ¥mis%

també conegut com /"Jateoser̂  En primtr lloc Morns tenia la intenció de
fer gravar els dibuixos de Burnt Jones ptr un professional ptro la pnmera
prova, malgrat la precisió i la cura amb qut el gravador realitza el primer
dibuix, el feu canviar d'idea ja out l'acabat convencional dtl resultat i la
perfecció de línia aconseguida tra precisament ei que volia tvitarÄ

Llavors dtaai fer gravar tls motllos a ptrsonts no proftssionals r En
realttat, Terror de Morris provt dtl dtscontixtmtnt dt l organització
productiva dtl ram professional dels gravadors En lloc dt dirigir-se a uri
gravador traductor, va contractar uri gravador copista i ptr això ts troba
davant una adaptació rea'utzaoa tn ttrmts d'ofici No stra fins a mit jam
dtis anys 90, dtsprts d'haver dtstnvolupat una analisi dtls divtrsos oficis
artístics, qut Morris ts plantejarà teòricament i practica Its relacions
txisttnts tntrt gravadors, H lustradors i disstnyadors grafies M Ptr
aquella época, til navi a estat aprenent, a gravar al boix a bast dt copiar i
rtproow tls gravats tfAlbrtcht Durtr39 i dtcidl tnstnyar aqutsta ttcnica a
ptrsonts dtl seu cercle Gravaren ptr a tll amics com la seva cunyada
Elizabeth Burden t treballadors de la firma com tl pintor Fairfax Murray,
(encara dibuixant George Wardle i ti vi trailer George Campi ítld Abans
d optar definitivament ptr la xilografia amateur feu proves calcogràf iquts
sobre planxa de court però aquestes resultaren ser totalment inadequades
per als seus objectius artístics40

Malgrat els esforços invertits i la quantitat d'H lust rac ions elabora
des, tl projecte fracassa quan es tiraren les primeres proves d imprtmpta
Morris es dirigi a la Cniswick Press i va triar dos tipus bàsics, un Caslon
per als titols i un Basle per al text41 La pagina estava composta a doble
columna amb la inclusió de caplletres il·lustrades de tipus renaixentista a
l'mici dt capítol Sota tl títol general, centrats t composats com un fris
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horitzontal, apareixen els gravats de Burr* Jones Diverses raons s'han
adduït per explicar els mot tus pels quals s abandona tl projecte tan bon
punt impresses les pagines de prova li primera i mes recurrent resulta dt 1
confasi dt llenguatge gràfic entre tipografia i gravat, amt> li
descompensaclè conseqüent entre blancs t negres Des del punt de vtsta
estenc, aquestes pagines no destaquen per si soles ni en W ni en mal
respecte de la producció normal a l època Més aviat, l efecte arcaic creat
per les caplletres i les xilografies afegeix nous elements tfincoherència al
conjunt Sembla, doncs, lògic que Morris abandones el projecte vista la
impossibilitat de trobar una tipografia que s'adeqües formal, estètica i
nistortcament amb el resultat que volia aconseguir en les U lustrations c

St això es així, llavors emergeix un motiu mes de fons que, tal i com
assenyala Paul Thompson, fa referència a la mateixa concepció del llibre
Morris encara no ha .omnres la veritable natura de les arts del llibre i
considera ei seu caràcter artístic únicament en funció de les
n lustrations43 En qualsevol cas, Morris no sabia com superar l'obstacle
plantejat per les tipografies més habituáis a l'època, totes derivades dels
minors models de romanes establerts en e) segle x vili pero excessivament
paltóes i primes per a uns criteris plàstics com els seus, extret preferent-
ment del gòtic Al final, la decisió de publicar el The Earthly Paradme
seaor.s el costum editorial de les impremptes t utilitzant els mitjans
disponiDies demostren ei poc interès que Morris sentia encara per l ofici
d impressor independentment de quina fou la causa del fracas del projecte,
aquest H feu reconsiderar globalment lart de la H luminaci© i a partir
d aleshores, per un període de set anys, Morris es concentra en la qüestió
del text i dedicà la major part dels seus esforços ai treball cal Hgràf ic

Encara que el poc interès demostrat per Morris envers la imprempta
en aquesta època ha estat prou assenyalada, val la pena destacar un fet
simptomàtic al respecte La primera edició del The Earthly Paradise, com a
únic record de tot lesforç realitzat, porta incorporada a la portada una
petita vinyeta quadrada dibuixada per Burne jones i gravada per Morris
representant uns músics Malgrat que aquest petit gravat seria reutf Htzada
en Tedíelo d'un llibre posterior, no se la pot considerar com una autèntica
marca d'impressor, o almenys com una li lustrado conscient de la seva
possible funció de marca Si apareix en e) lloc habitual de les marques
d'impressor t amb un plantejament gràfic similar això respon mes aviat a
un recurs mimètic de Morris segons el qual considera aquest detall un motiu
ornamental i artístic, i per tant gratuït respecte de la producció de llibres,
comparable a d'altres il·lustracions i ornaments que pot contenir un llibre
El fet que Morris recorregués a la producció habitual, encara que dirigint-se
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a una <Je les imoremptes mes reconegudes quant a it «Militat del treball, i
renunciés totalment ai sty projecte d edició fa pensar que, en coi locar
aquesta vinyeta, volgués identificar-se a si mateix en t «mm editorial Mes
aviat prova tl desconeixement quasi total que en aquista epoca tenia deis
procediments, artístics t artesans, propis de la Imprempta

Abans, però, <r abandonar totalment la realització artistica de
1 litres impresses. Horris (tu una segona temptativa que «cara va reexir
pitjor Ell 871 comença a escrture un llarg poema titolai ¿cf isEnouíp \
torna a pensar la possibilitat que el volum apareixes en una edició
ü lustrada t ornamentada Cn aquest nou treball, del qual només es tiraren
dues planes de prova, Morris intenta reprendre (esquema dels manuscrits i
distribuir la caixa de text en relació als motius ornamentals, estudiant un
tipus dt caplletres mes subtils només ornamentares amb motius vegetals
Es reduí el nombre d fi lustractons però s incorporaren ones orles
f iguratives en els marges laterals que, en teoria, servien per a concentrar
!2 ;"«»o del te*t Caplletres i orles havien d estar gravades xilograf icament
En treballar-les a partir de la massa formal, quedava molt més accentuat tl
contrast entre ei Diane dels motius i el negre dels fons i les orles
esdevenien unes imatges encara mes pesades que les xilografies Uníais de
Burne Jones del projecte anterior Així, en lloc de compensar el desequilibri
existent amb la tipografia, aquest quedava considerablement augmentat44

En i edició del 1873 del ¿&*e islnvugh les úniques modificacions
sigmf icatives respecte dun llibre corrent son, primer, la inclusió de la
mateixa xiiogr af la dels músics ja apartada en la portada del Thetartfìly
fo'j&se i, després, * i realització d'algunes proves d impressió sot r e
materials més nobles que el paper habitual Es tiraren algunes copies del
llibre sobre paper fet a ma i algunes, menys encara, sobre vitel la El tret
distintiu mes destacable d'aquesta edició és sens dubte l'estampat de la
coberta dissenyat per Morris, una de les poques incursions de Morris en l'art
de l enquadernació * Composat per una franja horitzontal centrada en la
meitat superior de la coberta, un entramat de fulles i branques de salze i
mirti!, molt similar als motius utilitzats en el segon pla ornamental dels
papers pintats i en Its portades dels manuscrits realitzats a l'època,
incorpora les capitals del tftol emmarcant-les t sostenint-les gràficament
encara que també dificultant-ne la seva lectura

Des del mateix 1868, data en que abandona el projecte d'editar
artísticament el The Erthly Pinta*. Morris s'interessa progressivament
per la cal ligraf ta i pel problema de la configuració artistica de les lletres
Unteres per r art dt l escriptura bella comporta necessàriament una
reconsiderado í orma i 1 artística de la pagina continuant el plantejament
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f tt per Moms tn els manuscrits gòtics dt! Der l ode dt 1856-57. Per això no
és estrany que per aquesta epoca noms tornés a u luminar manuscrits,
activitat oue ocupar! tot tl sty temps lliure fins al 1875, quan I ima dt Is
experiments amb tints t la reestructuració i assentament dt la nova f irtna
l'obiigaran a dedlcar-hl la major part del seu temps Els treballs d'U lumi-
naci ò d aquest segon període comprés entre el 1869111 1875 presenten
unes característiques tècniques i artístiques que tls distingeixen comple-
tament de Its proves realitzades a la joventut la primera diferencia
important ts planteja pel ftt que ara no es tracta tant de realitzar treballs
d'11 lumi nació com de la creació de llibres manuscrits Això fa out, tn
primer lloc, tots tls trtoahs d aquest període tinguin una certa enverga-
dura, fins al punt gut alguns dels llibres transcrits superen llargament tl
centenar de pàgines En segon lloc, tn plante Jar-se l'elaboració de tot tl
ilibrt, desapareix la possibilitat dt tractar cada pagina com una obra única
i txenta, per això tots aquests treballs ooligaran homs a aprendre les
determinacions funcionals de cada part del llibre demostrant-U clarament
la necessitat de donar tractaments formals diferenciats per a cada un
delís Finalment ei projecte ara es desenvoluparà en dos nivells paral leis
de creació, un relatiu a la definició formal de I escriptura, I altra a la
composició global de la pagina i al seu enriquiment decoratiu per mitja de
la il luminaci Presos en conjunt, els manuscrits d'aquest període permeten
resseguir ei procés d aprenentage de noms en el domini tfun nou ofici
artístic com son les arts o>! llibre, on homs adquirirà una habilitat tal qu*
no dubtarà en pensar la possibilitat de donar-tls-hi una sortida comercial
creant un nou tipus de producte artístic Seguint una vegada mes l'exemple
de William Blake, homs entreveia perfectament el factor de promoció que
podia suposar per a un iliore el fet de que el mateix autor (hagués transcrit
1 decorat*

Durant aquest període de la seva vida, Morris realitzarà diversos
mores, d entre els quals els més coneguts son tls que va regalar a
Georgiana Burne .»orvts El més famós dt tots és sense cap mena dt dubte 4
Book of Verse, un llibrt dt 51 pagines numerades tn format quart, acatat
l'agost dt1l8701 out ha estat reeditat tn facsímil el 1974 El llibre és uri
recull dt poemes alguns dels quals ja navíen apartgut publicats tn obres
anteriors dt homs 1 d'altres, encara inèdits, que serien publicats molt mes
tard tn t) volum Poems by the Way apartgut a la Keimscott Press el 1891
Els altres tres lllbrts oftrts a Gtorglana sòr. The St^&ftfteOwetters in
¿X0871), Tr*R(jMiy¿tofOm¿rKtoyy**W¿^ Three icetinúic $<ws
(1874) El primer d aquest és la segona versió 11 luminala d'una otra que
Moms havia traduït de nslantìés amb Magnusson la pnmtra versió del



llibre dati del 18691 esta considerat com el primer manuscrit decorat per
Morns f n aquest període La segona versió consta de 239 pàgines numerades
en format foli i Morris n utilitza nombroses pagines del primer manuscrit
per completar el Wore II segon refal de Morris a Georgiana es la primera
versió del manuscrit TneRuoàiyat of Ornar Kiïayyài\ l es el segon tretall
d il l um i nací o mes conegut de Morris Acabat el 1872, es un HiDre de 23
planes escrites sobre vitella de la millor qualitat en un format de 6 polza-
des El seu aspecte mes rellevant es la decoració dels marges de les pagines
més Importants, com portadelles l principis de capítol, II tercer I litre,
Three Icelandic Ssças, elaborat durant el 1873 i el 1874, es composa de
244 pagines numerades en un format quart marca menor i que en la
producció momsiana destaca principalment per la rica ornamentació de la
cal ligraf la 47

Ultra els llibres totalment acabats abans ermumerats, Morris va
començar molts altres manuscrits que deua ine omplerts o pe per que no
acaba descriure Is, o be perqué no va u luminar les decoracions ja
dibuixades, o bé perquè mancava definir les decoracions d'algunes paatnes
Malgrat tot, la tasca realitzada sorprèn pel seu volum segons un dels seus
contemporanis46, horns va transcriure -nes de l 5CK) planes dacurada
cal iigraf ia i elaborada ornamentació Encara que en la seva majoria els
llibres restessin incomplerts, tots aquests manuscrits, tant si es tracta de
proves, de fragments, de capítols o be de llibres, sdn fonamentals alhora de
ressequir l evolució artística de Morris En relació al tractamenf ornamen-
tai, estableixen una lima de desenvolupament parai lei » complementari a la
seguida en d'altres especialitats artístiques Suposen el banc de proves i
dexercitacio de molts dels motius que Morris navia tfutuitzar en daitres
meois tècnics Conswerant el problema específic de I ornament, fàcilment
es pot descobrir com a traves de lesludi dels manuscritsnistorics
originals l les reinterpretaclons elaborades per Morris en els seus treballs,
una font inesgotable d inspiració per trobar els motius d"ornament vegetal
que navien de caracteritzar els seus estampats t les regles del creixement
geomètric d aquests motius per una superfície En aquest sentit i tenint en
compte que l'experiència d'H luminar manuscrits transcorre en el període en
que Morris esta plantejant la reestructuració de la firma i (ampliació de
serveis, tots aquests treoalls esdevenen un factor de cohesió en el procés
formatiu de l'estil de disseny de Morris Per a (estudi de revolució
estilística de l'ornament, resulten especialment importants els llibres
acabats, mentre que per a lattatisi de la cal Hgraf la els manuscrits mes
tl lustratius i els que millor palesen els diversos tempteigs previs a la
definició (Tun estil d escriptura son els inacabats i tots aquells que



restaren cm estaos t proves
En li realització d aquests treballs. Morris institut una mena de

taller en el que I asttftttn diversos col laboradors. Cada pagina incloïa
diversos elements, lexecuciO dels quals exigia competències molt
diferenciades Morns s encarregava d'elaborar tl pla artístic general dt
i obra, dt la confecció dels aspectes estruç tiráis t de determinar tl disstnv
de tota la ornamentació, tant si es tractava dt marges com dt caplletres
Desprès calta dibuixar els diversos motius t colorejr-los D'altra banda, o
be com a i! lustraci o de Its caplletres o bé integrats en l'entramat
ornamental dibuixat, it agradava incloure representacions dt la 'tgura
humana AIXÍ per exemple tl motiu d unes figures dt donzelles que toquen
instruments musicals apareix amo una certa freqüència en its portades
d'aquests llibres A més, per a què tl llibre estigués ventatlemet acabat,
caita poder incorporar dibuixos i pintures que u lustrtssm les diferents
histories narrades, seguint ei model dels Hidres il lustrats mes antics

- • *ment, eH dibuixos mes indicats eren els dt Burne Jones i la
possibintat d.. ? una obra d'aquest autor, tricara que fos urta miniatura
incrementava considerablement ei valor artístic de i obra Per tot això i en
part per la quantitat de treball que suposava completar una otra d aquestes
característiques, en part perquè homs mai va tenir confiança tn les sever
capacitat per a resoldre el tractament pictòric d'uri detall o el dibuu de la
figura numana49, d altres artistes a més de Burnt Jones col laboraren
directament en l elaboració d aquests llibres manuscrits ja pintant-nt iec,
figures, o be coiorejant-ne o ajudant a acabar de dibuixar els motius
ornamentali Normalment, Morris citava en un colofó cal llgraf lat els
diferents autors que havien participat tn la realització dt cada llibre
indicant guiña navi a estat (aportació dt cada un Malgrat gut aquestes
podien variar considerablement d'un l Ubre a I altre, el coM6 escrit per A
BOOK of Verse és perfectament 11 lustrat t u del desenvolupament dels
treballs

'As to tnose wno have had a hand in making trm book, Edward Burnt
Jonts painted the picture on page i The other« pictures were all
painted by Charles F Murray, but the minstre' figures of the
title-page and the figures of Spring, Summer and Autumn on page
40, he did from my drawings As to the pattern work, George wardle
drew m all the ornaments m the first ten pages, and l coloured it,
he also did all the coloured letters both big and little, the rest of
the ornament l did, together with all the witting Also i made all
the verses, but two poems, ft* i*n*a of CHrmtm and Thews
Sorrow i translated out of the Icelandic [Signat) William Morns,
26 Ojeen Square, Bloomsbury London August 26tn, 1870"50
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il tipus de co! laborado estatuida en aquests treballs, almenys pel
que es despèn de Its anotacions t la correspondència intercanviada entre
tls diferents participants, s'assimila a un tipus de treball en equip entre
art istes en el qual cada membre és perfectament responsable de les seves
aportacions Malgrat que de fet era Morris qui estàtua el pla general de
i obra i decidia el t ipus de mot tus i detalls integrants de la decoració de les
pagines, la realització definitiva d aquests podia variar en funció de ies
competències t l'estil de la persona que els realitzava perd mai cap delí?
es va limitar a la mera de funció de traducció o transcripció de l'obra (furi
altre Sl El fet que la tecnica de realització fos plenament pictòrica sense
cap mediació tècnica per arribar al resultat final definitiu permetia
funcionar segons aquest esquema de col laboracio No hi na dubte que alguns
desajusts d'estil i de llenguatge plàstic es deuen a aquest fet, com son la
dicotomia entre classicisme i medievalisme en els manuscrits clàssics
segons apareixes un ornament geomètric gotitzant del tipus que realitzava
Moms, o la miniatura d'una figura de faccions i postura clàssica com les
que pintaven Murray i Burne Jones a l'època No obstant auö, si per alguna
cosa destaquen aquests manuscrits és per la onitat destii aconseguida eri
la majoria d'e!Is adnuc quan convergeixen estils, gustos i manere«
diferents

Pel que fa estrictament a 1 ornamentació del llibre, l'evolució
seguida per Morris en els seus manuscrits presenta algunes diferencies
importants que permeten individuar fases estilístiques Lògicament, un ot Is
aspectes que més influeixen en les transformacions estilístiques
experimentades per Morris es el progressiu domini tècnic del medi qut li
permet mostrar-se cada vegada menys depenent dels models histories Així,
per excfnplt, si en els primers manuscrits, com The Story of the ¥úl$uim
arta'MMunçsi \ 870) Morris encara disposava l'ornament a partir de motius,
com flors, objectes o formes concretes, concentrant-los en taques
homogènies t distribuïdes uniformement a tota la superficie segons el
mateix procediment de! gòtic adoptat en el disseny del paper d'empaperar
fiajsyj 1862), aviat l ornament esdevindrà un entramat de branques, fulles,
flors 1 fruits com els millors exemples de papers pintats, (portada de A
dort of verse, la segona versió del The Dwellers et Eyr ( 1871 ), la primera
del The fMHtyat ofOm*Miry*i( \ 872), i la del The Stay offnthtof the
Bold ( 1871 ) L'aparició de l ornament vegetal comporta a la vegada una
diferenciació funcional de les pagines expressada segons el tractament
decoratiu La portada de A Boot of Verse, atès ei reduït format de la
pagina, constitueix el primer exemple d una ornamentació que cobreix tota
la pagina Ei sistema ornamental utilitzat es, lògicament, el model del
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creixement orgin»c dt branques més que no pas la definido del motiu. Ja en
aquest llibre apareixen soore 1 entrtmat unes miniatures de figures t cares
que utilitzades com a motius ornamentals en lloc de retre n ei tractament
propi de les 11 lustraci ors, es distribueixen seguint la disposició
geomètrica regular de piques que ̂ acterltzava l'ornament dels primers
manuscrits Les tranques de fullatge son tractades (Tuna manera naturalista
adoptant els motius tradicionals del pàmpol i del salze i, per extensió, de
tot arbre amb fulla petita t punxaguda Les fonts històriques son diverses i
apareixen combinades el pàmpol i l'estructura de creixement orgànic deriva
dels impressors humanistes italians com Aldo Manu:lo i dels ti luminadors
italians de la mateixa epoca, mentre que el salze i la idea de combinar
estils prové de les tradicions nòrdiques d'H luminaci©

En les pàgines de text, l'evolució de l'estil ornamental vers ur» model
naturalista és més lenta que en les portades, portadeiles i »mas de capítol
Er» algunes planes interiors de A ÄW* uf Verse (les 26 i 27
especialment)5*, l ornament encara s organitza per nuclis de motius per
complementar la caixa de text en els espais twits d* Inter Untat í de "presa",
mentre que les miniatures de les caplletres i de »es grans i) lustracions
suporten el pes decoratiu de ia plana En d'altres pagines del mateix Hiore,
concretament a partir de la pagina 11, apareix ja clarament definit el
model ornamental característic dels manuscrits subsegüents, com la
segona versió dels Dwellers et fyr i el tìuMipM Consistei* en uri entremat
dt f ollatge que ocupa un espai similar als de hipotètiques il lustracions
insendes dins la caixa de text El model es portara a les últimes
conseqüències en els manuscrits diagramats a dues columnes, com The
St&y vfkorm* í 1871 ) i rtie St&yof Fnttuof tr#$&tä( 1871 ) Tanmateix,
en aquests treballs, el fullatge decoratiu no sobresurt mai els límits
marcats per la caixa de text i, malgrat la seva vitalitat expansiva, es
dedica únicament a complementar l'efecte de la taca escrita Serà a partir
del fíuòaiyat, quan els fons vegetals de les caplletres començaran a excedir
els límits C aquestes i a vessar en els marges del voltant Des llavors, la
utilització generalitzada dels marges remarcats com a tais pel tractament
ornamental serà el tret distintiu de les planes especials del llibre,
especialment les corresponents als inicis de capítol

En termes ornamentals, el PutwyJt, \ més encara en la segona
versió, suposa la culminació del primer estil decoratiu emprat per homs
eri la il·luminació de manuscrits aixi com assenyala un canvi d'orientaci o en
ei plantejament ornamental que no serà plenament desenvolupada fins ais
treballs de la Kelsmcott Press ReculMnt la definició de Ounlap53, aquest
canvi d'estil de Morris es pot resumir com el triomf de la fulla d*acant, i,



,¿.235

per tant, d'un ornament mts formalitzat, sobre el pàmpol t la tranca de
salze, formes més naturalistes i I lures t. estuai de la fulla dacant serà el
motiu ornamentai dominant dels dos propers treballs mes importants at
Me»-*";, íes ¿fclss d'iteraci realitzades el 187411 ¿iwe/ifde virgin del
18/1, ambdós projectes inacabats En les portadelles del llibre dWaci, la
fuña d acant perfectament formalitzada adquireix una estructura gometnca
repetitiva que esdevindrà amo el temps el motiu ornamental mes emprat en
orles t marges dels lliures de la Kelmscott Press La forta formalització
geomètrica dels darrers llibres respon a diverses causes entre les quals hi
f fgura òbviament laprofondiment dels estudis de Morris soore manuscrits i
incunables de diverses èpoques i tradicions nacionals w Comparant les
caplletres 11 lustrades de les pagines interiors 1 la formalització de Tacant
dels marges, es descobreix, malgrat el classicisme renaixentistí del motiu,
ur>a tendencia mes medievalista que en tots *'s manuscrits anteriors Guan
es considera tot el llibre en cori junt, l a combinació d un te^t escrit en llatí
i retolat en una cursiva de caixa baixa amb les romanes capitals dels títols
suggereu el model dels impressors del primer Renaixement La manca de
classicisme es reforca per la substitució de l entramat de fulles per
arabescs o motius geometries abstractes n lummats en or o un caràcter
totalment gòtic Aquesta tendència augmenta en el pròxim treball
manuscrit de rioms, YA&)e/J de Virqil, quan conforma les caplletres j>er
mitja de fulles d acant donant-els-ni una estructura (k volutes gòtiques55

únicament en les caplletres que incorporen la miniatura duria figura e?
persegue« un efecte plenament classicista

Les fonts històriques utilitzades per Morris en la decoració dels
manuscrits d aquesta època nan estat prou analitzades i documen- tades
arreu56 com per tornar a detallar-les aquí pero vai la pena ressaltar
algunes qüestions de conjunt En primer lloc, cal destacar el banoejament
total dels models gòtics que havien inspirat Morris en els manuscrits
realitzats en el període de 1856-571 la substitució d'aquests per models
posteriors de la tradició anglosaxona i italiana, especialment la del
Renaixement AIXÒ ja queda prou pales en el tractament ornamental però
serà molt mes important pel que f a a la conformació de) text. Malgrat la
reincorporació d elements gòtics en els rerafons ornamentals dels darrers
manuscrits que, paradoxalment, són els de tematica classica, aquest
distanciament general del gòtic permetrà Morris elaborar, també en els
manuscrits, un estil de disseny tan personal com el que caracteritza els
seus treballs en altres medis En aquest sentit, s'estableixen parai leiismes
evidents entre la seva evolució com a dissenyador i el seu treball com a
u lummador, especialment rellevants i significatives pel que fa ai
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tractament ornamental d'una suptrfiré. Aul, per exemple, existed una
correlaci evident entre el tipus de decoració assajada a i /( ai««
s ei naturalism« orqanic característic at Is seus primers estampats so
paper t cotó NO només f mteix una correlació, sinó que, tal i com destaca
Paul Thompson57, en aquest llibre ja es troben perfectament definits els
caràcters formals i el tipus de naturalisme Que millor identifica e) Que na
estat considerat eï primer estil de disseny d estampats oe Morris * Quan a
partir del 18?4 en els manuscrits de tema clàssic apareix com a motiu
dominant la fulla (Tacant, es dóna un Increment del formalisme geomètric
que t&Tifcé es correspon amp un canvi en ei seu estil de dissenv, sovint
imputat a i inic i oe ta proouccio te*tii de la firma D aquesta manera
i aparició d'aquell formalisme que també hauria de caracteritza les millor:
produccions de la Kelmscott Press no només obeeiA a rauornent de
cortruenients nguruios soDre els models histories que destaca Paul
Tnompsor», sinó «íue comcio»s» amc» una tendència a la formalització o* fo^
ei seu ectii de d»?te^v, que apareiv tant en els primer? oirtenvs de tpivttt
iia\ :•' ats £rr a la cr.'du::iú rnr;ar.i;a -catifr!, dc-massos i Orgeats- corn er
•M assseriv d est ansats59

D a'^a oanoa. a mesura que i ornament s aniDera oeis mo<^is nisto-
nc?, Hnrrss pnt anar analitzant el valor o>ls diverso? element! omameri-
talí AU i, per exemple, pot experimentar soDra el paper de les caplletres er,
la urderúciü de. te*f i les seves possiDiiitaf s decoratives d«x,upaao oti¿
marges, o oeis coronoells quy» ei Ihpre esta oiaoramat a dues coiumne«
(303 component de !a pagma, com les orles, el tractament decoratiu dels
manes, c els detalls ornamentals de "prosa", va adquirint consciència de la
seva funció estructural i progressivament es ihruta a acomphr aquesta
funció No e« »strany o^ en la 4&*>w de virgil I ornament eçnqu»
totalment concentrat en les caplletres » consisteix exclusivament en ;a
seva sobredimensio, fins erivair, com s, d'uria II lustraci es tractes, tot e!
marge dei voltant Aquest, en canvi, resta buit de decoració en la major
part AQUÍ. el pes de la funció estètica recau soore la composició de la cana
de text en relació a la pagina, i el ritme gratic establert per la mateixa
escriptura

En aouest sentit, tant si es considera en el stu conjunt, com en
relació al tractament ornamental oel llibre es pot observar clarament com
el procés seguit per Morris en l'elaboració dels seus manuscrits per a que
esdevinguin obres d'art parteix de la il lustraci o a la que pren com la
veritable dipositaria de la categoria artistica, 1 tractant la resta de
components com a suports i acompanyants oe la il lustracio A mesura que
va realitzant manuscrits, Morris va adonant-se progressivament de les
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posibilitáis artístiques dels diversos components f »quratius del lltbre
hr& desco&nr com son els elements funcionáis i estructuráis dt ta página
t Is out en realitat suporten la seva qualitat artistica 11 leitmotiv 0*1
procés, lògicament, es la lluita de Morns per dominar S art de la cai itgr 3f 13
pero eri aquesta també apareix uri procés similar al stoult tr« la concepció
del i litre com cajéete d art A mesura cavami Hör ant la se%a escriptura
Morns penara consciència te la importancia del traç, dei ritme oe la forma
de cada lletra, de i espai de prosa" i uè rmtcrlmiat f ins que, ai fina! de
tot, entreveurà la problematica artistica implicita en la construcció de la
caixa de text com un problema d arquitectura grafica i com a la ventatile
responsaDie de la qualitat estetica dei resultat Desprès, el pas à »a
tipografia com 3 problema artistic es del tot evident malgrat que Moms ne
e! doné? fins quinze anys mes tard

L ínteres peí prut» lema artistic i tècnic Oe la forma de i escnp- tura
s or a-»!« en H maf*H» moment en o«je oecioei* tornar a il luminar manuscrit
Tjn iva? c^m ei 186'*« hom pot trobar entre els esborranys d* redacció de
::ntrs i traduce ions escnts Der aquella ec-c-ca*-', com var. apareuerit car«, is
r« . ; rscnpturú d? ' Ur is Qur passen una preocupac \v per la lletra com a
P!','D:erM3 formal &.yr<?jaTs ̂ b '^ seva ??cnpíura ràpida r»aD'r'jai es
de*:cot>rf>iven aoui i alla intente $** normalitzar les alçades d^ les lletres,
de determinar un ritme en e!s traces verticals, de definir una forma er. els
acd&aments superiors i mfrriur0 de le:- astes sense sortir oví pal sec ai»i
:««(T' tamc»e 3r>are!*»n proves ú infer nmaf i oe prosa 3 ü a *vpenment ar
e's DOS: 'Mes efecte: oraf ics df la pagina t! Tamoee! 1869 aparèixer
esquemes de lletres er. els rnaraes d'aquests mateuos esborranys, alia c «
Morris sempre ni havia diDuuat maquinalment esbocos de motius
ornamentals vegetals o o? t loures quan els corregia, ia quai cosa Daiesa si
met no un cert interès per les qüestions de retolacio 62 Si, tai i com s na
apuntat anteriorment, per a l'estudi de la cal liqraf la morrisiana son més
il lustrat lus els manuscrits inacaoats i les planes de proves que no pas els
inores acacats, aquests esoorranys literaris constitueixen la primera fori»
documental per resseguir la seva formació cal ligraf ica De fet, molts delí
manuscrits inacabats son experiments i tempteigs fets per aprendre un nou
tipus descnptura o per determinar la forma concreta tfuna lletra, en canvi
en els lliwes acaoats Morris mostra la seva destresa en la realització dun
determinat estil d'escnptura ja après o duna fita aconseguida En conjunt.
pere, |a en aquests primers esborranys queda patent la característica mes
significativa d aquest període il·luminador de Morris, és a dir Unteres per
les lletres romanes tant pel que fa a les capitals com a la caixa oai*a
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D'altra banda, el fet qut l'aproximació de Morris al llibre com a
artistica parteix de la consideració de les ü lustracions queaa

perfectament qemostrat en les primeres proves cal ligraf iques realitzades
Tant en els tempteigs abans referits cm en el primer treball empres de
manuscrit, la primera versió del Theü*e'¡er$atfrr ( 1969), la preocupació
oe Morns nc> és altra que la de dominar la seva pròpia escriptura normal
qemostrant-se totalment "amateur i inexpert quant al problema estètic qe
la configuració dels caràcters cal iigrafics Les pagines d'aquest primer
manuscrit, eri el qual la intenció artística queda perfectament evidenciada
pel tractament ornamental i la inclusió de grans caplletres ü lustraoes son
molt ingenues en el plantejament de la diagramacio i la cai iigraf la. la qua«
no va mes enllà del propòsit de "fer bona lletra" Així, per exemple, si be fr,
dibujar les minuscules intenta requlantzar l'alçada dels siqnes,
proporcionar les astes ascendents i descendents t donar una ampiada
equivalen' ais diferents signes en dibuixar ta cai*a alta opta per curvar íes
aste" verticals a manera d ornament La ingenuïtat del recurs palesa per T -
bola que Morns encara no na compre; eli complicats preceptes este- t ics
qur reuuien i¿ conf igurac »o de les lletres i ordenen els traços en relació ¿>
gesf qe ta ma ' a les propináis o* i instrument descriptora Encara utilitza
una Diurna arrsD talls de punts f m? i en la qual tota I expressivitat del signe
deper, de la presse amb aue la ma dibuixa e! trac La mat tua ema li permet
no interrrtfhprf ei cyr$ a ! nora d executar els diversos traços de Que es
•ro·nip··'Sà H sign« Aquesta ingenuïtat <3e i escnptyra qijeqa encara
vis'bi* en no evistir una aiagramaao df la pagina que valori 13

r ¿i.-ls nwots i proporcioni la relació de blancs i reares, car ei teAt
omc'Çrntament tota la superfície
Comentant a altres oficis que practica al Harqde la seva vida

Moms decidí evwnfar-se en l'art de la cal ligraf la estudiant els millors
exemples histories Ja coneuia perfectament els manuscrits medievals
dipositats en les col leccions publiques angleses i sabia perfectament
l evolució i les qiverses formes que les lletres navien anat prenent ai Haro
del temps En aquesta època, però, en lloc tfestudiar els exemples histories
dir igei A la seva atenció als manuals d'escriptura mes antics, preferentment
els publicats pels humanistes italians a i època en què comença a difondre s
(invent de la imprempta En el catàleg de la seva biblioteca elaborat el
1875 es descobreixen alguns d'aquests manuals italians de cal Itgraf la dos
exemplars dels famosos llibres de Vicentino Ludovico degli Arrighi. ¿¿
Operine aa imparar* ai scrivere lettera canee i ¡yesera ( \ 52211 fiojo ai
tfWfrirt le venne con te ¥&ie sorti 0 intere ( \ 523 », un esemplar
incomplet (fe 12 versarte ® Scrìvere (1520) editada per Giovani orno
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Taalitntt i un altre dt li recopilació ftta tl 1525 ptr Ugo Ja Carpi d'e^em-
pies d tscr »ptura dels grans mestres titoiada TUfsjuro * Scrittoi6!

Malgrat que la majoria dels seus otarais coincideixen tn assenyalar la
seriositat creixent amo que Moms comença a estudiar l'art dt la
cal licjraf ta, ningú no indica tom ts desenvoluparen aquests estudis ni
tampoc QW» dirigi la stva attnao als manuals per e*eratar-se o si *a
dinqir-se a uri professor que li ensenyes els secrets de I artw únicament
en els papers i notes de Homs apareix lany 1874 una petita referencia a un
tal 5r Jones relacionat amb temes cal ligraf ics*1 Pel que fa als manuals,
i única data comprovada sor» les referències bibliògraf iques del catàleg de
laDiDiïotecade riorns elaborat el 1875 pero no es te constancia ni oe
l época en qye va adquirir aguests exemplars ni de quan els consultava La
sola referen- cía explícita de Morris a ells es troba en una carta del 1874
oingnjd¿FairfaxHufra% or» a»r»és duplicar fi pìaeiafeorat per la
^aiiTK'o <K i^c iW? onoraci, i a«aventade'S stu« pr«.»qresso?
ni iigrjf ic! ^r. ¡a diroccio marcada peis mestre! humanistes66

Er» Qual3e»C'i cas, la iniluencia citis humanistes italiar.s e! c-ot
discoprir en leviiuciovstil isticaov i escriptura ai llarg deis diversos
manuscr»^ e i at»/ dr? ' K^ aa'ar-se ^r» reiac»o a»s carivis de Diurna oc>erafc
E: 3 dir, en ç! moment que Moms flescofcreiv Que t!s diversos estils
d escriptura, tant si es romana corn gòtica, depenen en primera instància de
la forma at- ) »nsfrument decidtt* adoptar instruments específics i
acieauat? ptr escriure au* suDÇtitueinr- ia piuma riormai d escriptura rar-ida
0 el procediment habitual en el segle xix de dibuivar ei contnrn d^ la lletra
W desprès pintar-r.e r interior Possiblement sigui aoutst principi, el
descobriment oe i instrument corri ei determinant veritable de la forma de
1 escriptura, ! ensenyament mes important que Morris com a cal liqraf lega a
1 art de la il lummacto de manuscrits i al moviment per a la recuperació de
la cal liqraf ia com uria de les tecm- ques pròpies del disseny gràfic
modern67

De tota manera, l estudi dels manuals antics de cal hqraf ia
permeteren Morris superar la ingenuïtat de les seves primeres obres i ja e!
1870, en el manuscrit de 4£foiï of Vtrst es pot detectar la influencia de
i escriptura cancelleresca en la curvatura final dels ascendents i descen-
dents de la minúscula £n aouest llibre, Morris aconsegueix una regularitat
major en lescnptura, simplifica els elements ornamentals de les lletres i
es concentra en la definició del traç Malgrat la inexistència de gràcies i de
peus en la majoria de lletres, i aparició duna gràcia diagonal en
! acabament aei darrer traç de la m, la n i la n, situa l escriptura eri la
tradició de les romanes A nivell gràfic, aquestes gràcies s assimilen 31«
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traços descendents de les y l a la curvatura dels ascendents creant aui ur.
ritme diaconal de 45" Que se superposa a les dues altres trames rítmiques
que composen la pagina la horitzontal de les línies preses en conjunt i la
vertical dels traços de les astes, prou contrastades amo els traços pnms
dumo horitzontal del signe Pel que fa a les capitals dels títols, Morris ia
na perdut la temptació oe curvar i modificar la forma de les astes
estructurals per hrrmar-se a ditwmar les lletres tal i com històricament
havien estat definides L'única innovació en els manuscrits de 1870 fa
referència a les proporcions, a l'estudi de pesos i mides en la utilització ot
capitals en la composició de títols integrats ai text

ta superposició d una trama diagonal a partir de gràcies i de la
curvatira dels ascendents es un dels trets mes distintius del primer estil
cal liqraf ic de Morris que desapareixerà a mesura que domini d'altres tipus
de ca1 iigrai ia romana mes en'ila de la cancelleresca i sopen un nou canvi
rn *! «.-HI esni d escriptura Ja en el primer manuscrit empres desprès ae
tma'itrar 4 5 v* X {'?*$£ n sia en Sa segona vers'Odel Ttt?pit'fi.'?*f¿?£i'
( IG"n. es pot ot servar una tendència a augmentar l'èmfasi dt Se» gracièb
diagonals però els ascendents ja són totalment rectes i acabats amb ur< peu
C1 a'fa t-anda i ull de la lletra es reouei* mentre au*1 ascendente \ capital
augr^nten d 3?73d3 D aquesta manera es però el contrast evistent entre 13
•ar-aror i tz intai i vertical, ef~:tt arafic substituït Dtr l'ac-ancio del:
ai.a«if 3ii '> i*r: capi tà1 - disseminats er» la caixa Ot te*t PossiDiemerit
t oDra mesrra d acjuesi estil sigui ei ftupj'tjt del 1872 pwo ets estorco« &
Morn: pçr oomnxjr aquesta neva escriptura es poden resseg^jir millor en els
rnanuscnu inacatats daaursta època, especialment en dos eAernc-les, *TV
jt\n ¿íntrr. 7n¿¡rr, i TneStor* ¿r twßjn&tifüri.qui! nari estar molt poc
coneguts uns a l actual'tat66, però tampè en els liipres diagrarnats a d'jes
c o ! umnes, rv 5„V"i ," *" A ."'̂ ĵ  i The St&y of Fritte ' t*e Ä*/J EI tret mes
distintiu d aquest nou estil es la desaparició de tot trac diagonal, tant 51 es
tracta de les gràcies abans esmentades o de la curvatura dels ascendents
ara totalment verticals i rectes acabats en unes gràcies petites compara-
bles ais peus tipografies Excepte en les lletres que tenen ascendents i
descendents, la majoria de caràcters son ara pals secs composats de traços
discontinus La disminució de l alçada del cos en les minúscules fa que
malgrat ser rodones totes les lletres, semblin allargades ja que domina la
horitzontalitat negra de la línia A mesura que es consolida l'estil, aquesta
linialitat horitzontal únicament serà compensada per l'alçada d'uns
ascendents i descendents que, corri les capitals, tripliquen i alçada d x « T/*»
5fcv> & Hjit&n tf^B'K*. 1872' El fet que Morris introdueix aigune«
uncíais -la a i la ç- per compensar el perfil rectilini de les astes
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ascendents prova e! caricttr experimental de molts tfaquests treballs t
com el cai iigraf cerca un estil eclèctic propi En cor»junt, » maiqrat que en
la Of f míe 10 at la Ilttra no sempre succeeixi, fiorris intenta en »jest secón
estil copsar les característiques estructurals tradicionals <íe les Metres
minúscules i aiAi apareixen semblances amb les romanes carolíngies
combinades amb les »itt<*re antique creades pels humanistes italians amo
anterioritat a la creació de la cursiva

Ja en manuscrits immediatament posteriors al AA7//J£ Morris
comença a definir el que serà el seu tercer estil cal Hcrafle Els primers
experiments, petites variacions en les majúscules i en la forma dascen-
aeiV* i descendents s observen en els manuscrits macaoats posteriors ai
18^2, \contes traduïts dt r islandès ï69 Pero no sera fine al 1873 quan le?
diferenc »es sor» prou slar.ificatives coro per parlar d'un nou estil
cal bgraf »c A par-jr de treballs corri ¿jw/^f ¿WJJ ^iw¡j of Tr^et ¡r,

i sobretot r*K>jtín of £c¡/ Son^f 5cslúçr>m, es pot ooservar er-.
Hoc, ur. canvi de piuma70 ut il it zade: si be ene y a ne na ectat

estudiat en prof urdí t at l estudi de 1 instrument desenvolupat per Morns Els
indie is oí«* assefi»aien Horns anant a aprendre cal ligraf ia dur¡ professiyfij
tari 5«?SDírar et f*? o»j*- s inicies en el tipus i instruments i en el
procediment cas tigrafic angle? plantejat mec en relació a la pressió d<^
oest oue pel tall de pluma Paral lelament. tarnte en aquesta época M.>rr 15 f¿
practique; descriptura italiana i, a través del Vicentino, s imoi¿ ene:
rrepaii oe tanar piumes a lam^ieraaotica i ttaliaria Les máteles pagir*«
de proves aoans referides mostren temptatlus estilístics diferents oye
molt be podrien respondre a la utilització de plumes diferents En qualsevol
cas Morris intenta en aquest nou estil arrodonir les formes i substituir els
traços angulars per corbes AIXÒ li permetrà dominar la cursiva almenys tai
i com cl vicentino i ensenya en el seu manual 7| Morn«, pero, escnu una
cursiva mes neore que la («-oposada pels humanistes Italians, degut
probablement al seu gust medievalista Serà en el primer maiuscnt de
les c^?5 d HOT ací treballades Jurant el 1874 on homs posar a en practica el
coneixement adquirit en lescnptura cursiva si be utilitza un model
relativament "xupat" i molt negre

El caràcter d obra mestre amb que Morris va plantejar \ A<mi¿ de
Virgili es reflexa lògicament també en l'estil d escriptura triat per a la
realització del manuscrit De fet, el text havia d'adequar-se ai to de
diqnltat i monumentailtat que tenia el projecte La nova escriptura suposa
un canvi important respecte d* restii utilitzat entre el 1873 i el 1874
però en el seu conjunt no es sino una sintesi de tots sis estils anteriorment
utilitzats El que resulta curiós es el fet que en assolir aquesta síntesi
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Horns opt! per amotllar-se el més acuradament a un estil historic, la
minúscula sorgida de la referma carolingia del segle Vili L escriptura de
l 4&t'ff es totalment rodona, reprèn el contrast entre les astes i els
traços horitzontals del signe molt mes prims que en les seves escriptures
anteriors i que el cwe considererà correcte er. dissenyar tipus per a la
imprempta D altra Panda, incrementa l alçada de la x fins esdevenir la
meitat dels ascendents, cosa que permet evidenciar de nou el ritme vertical
dels traços com elements estructurants de les Unies Reapareixen les
qracies diagonals, però ra son tan primes, car Morris utilitza uri angle de
piuma molt pronunciat. Que resten en un segon pla L efecte del conjunt és ei
oe una homogènia testura constructiva, totalment diferent a la textura de
temit aconseguida en treballs anteriors Aquest darrer projecte cal lujraf ic
de Morris l'assimila a la tradició humanista Integra unes capitals acords
anió el mude! roma i la minúscula caruimqia original sense altres* *

vanar ionç ornamentáis*-
f»p tota manera, mes que en la correcció es*iii$ticade la retóla:^,

i er«,ert esteti; mes important de la cal ligraf ia mornsiaria prove del
trdtfamen? a intenimaf 5 perfectament determinats peí cos o> its maiuí-iu
)*•: D aouesta manera tot el joc de Dianes sestante!« w '*- variació*"*«
proporr!f»r,a!c extents entre I ull O*» !a Metra i el total del cos. reduït 31
ffta»im la se&draciu entre línies Au: asserì/ala ufi principi estètic contra-
pesa' ai que rí-oe-M la ?e*tura gotica, esp^cia'rrierit en la mooaiitdt TeAÍur
•> t escnotura cjotica £n le« seves romy»es Morris t«*r»<íf i* a amrMiir els
ülancs horitzontal?, a construir I impremid öuns gryís mterlmiats,
augmentant mo't per damunt l'habitual l'alçada d'ascendents i descerider.f-
en relació a i ui) de la lletra En aouest sentit estapleí* tot el joc estètic a
pase de variar la modulació interna de la pauta cal ligraf ica ta culminació
dei seu estil es indubtablement el manuscnt de Virgili, on Mom* torna a
construir el text integrant tres trames perfectament equilibrades facies a
la compensació d mteriimats la horitzontal de les limes la vertical dels
traços d asta i una xarxa diagonal de fons, ara a 30', suggerida per petites
gràcies i apexs en ascendents \ descendents El caràcter grandiós del llibre
deriva de la diagramacio de la pàgina, concretament de la proporció de
marges i de la utilització d una caixa esquerra per determinar iinictdels
versos que funciona com a frontera entre una caixa de text i un gran marge
suport dunes caplletres profusament ornamentatìes i il lummades La nete-
dat qraf ica d'aquestes planes, l'equilibri entre te*t i ornamentació, la
compensació entre blares i grafisme, mostren un Morris perfectament
aciençat en les arts del «libre, coneixedor otls preceptes estètics i dels
principis constructius que informen aquestes arts
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10.2. Elllibrt com obre í'art la Ktlmicott Preis

Per utilitzar Its mateixes paraules de la seva filla, • finals dels
anys 00 Monis tornà • interessar-se per Its arts del llibren, pwò contré-
nement als experiments realitzats en anys an t en ors. ara tra ti llibre
imprès el que centrava la seva atenció t la imprempta apareixia com una
nova art amo la qual practicar i provar de dissenyar modals adequats a la
nova realitat de l'època La renovació artística tn tl camp de la producció
editorial tra una necessitat ompli amen t difosa en tls cercles artístics de
l'època tn capítols anteriors s ha ftt referència a Its dificultats trobadts
per Mackmurdo per aconseguir elements que s adeqüessin als seus requisits
pstettcs. però això hauria estat un fet aïllat si d'altres veus en l'àmbit de
la producció habiíual no s haguessin alçat en una mateixa direcció John
Dreyfus destaca en els seu estudi sobre el noms tipògraf un article del
1883 en et qual un impressor animava a artistes i dissenyadors de
reconegut prestigi, 1 citava Moms explícitament, per a que emprenguessin
el disseny de tipo? i com a cono.cio per a millorar la producció editorial
des del punt de vista artístic74 Paral I el ameni. Talbot Bames Peed,
director de la foneria de tipus que fondna els dissenyats per Moms, va
publicar un llibre dedicat a la història de la tipografia i dicta alguna
conferència en la queM, comparant els tipus antics i els moderns, reflexio-
nava sobre les relacions entre art i utilitat en el disseny gràfic modern75

t'* ter^ptatius de renovació estètica a través de la recerca d'una impressió
de qualitat empresa per la Chiswick Press des de mitjan de segle havia de
recullir en els anys du els millors fruits, però ja en aquesta època la
producció comú havia ^¿solit uns nivells de qualitat gràfica insospitats en
etapes an t en ors La producció de consum desenvolupada al llarg de tot el
segle XIX havia aconsei it consolidar una tradició gràfica a través dels
cartells, els pamflets, 'is revistes 11 lustrades i els diaris que els artistes
de l'Art Nou ve au, malgrat cut s aproximessin a la gràfica des de la posició
de l'artista, van recullir Incorporant-la a les tradicions inspiradores de tes
seves creacions més reeixides76

En tot aquest ambient, la posició que ocupen noms i la stva
imprempte resulta prou especial Des que decidi abandonar definitivament
et projecte d'il luminar ta Eneida, noms no va manifestar cap inclinació
especial pel problema de l'edició, àdhuc des dtl punt de vista artístic
L oportunitat més clara que va tenir tn tots aquests anys per tntrar tn
contacte amb tl mon de la imprempte i el disseny gràfic foren its seves
activitats com a editor del COMMONWEAL, diati de la Socialist League,



exercides des del 1885. Lluny ffnteretsar~se pels diversos problemes
gràfics que :(res¿ntova la publicació, Morris es limitò • la direcció
1 iteren e 1 política deixem als taui colleooratfors més directes la missió
da composar, diegramar \ ornamentar-ne fas pàgines £1 fel qua el WEAL'
estigués imprès amb un d'aquells tipus modems qua poc temps més tard
Morris havia de considerar els pitjors exemples da l'art tipogràfic proven
la save totel inhibició del problema77. Igualment indicatiu as el fet que fos
Crane i no Morris qui va dissenyar el logotip 1 le capçalera de la
publicació, així com l'emblema griffe dal partit. Això obeïa en part a raons
personals je que les activitats polítiques t le preparació de les conferèn-
cies ocupaven la major part del seu temps n. Existeix, però, una segona rad
de caràcter mas teine que no es pot bandejar en el pensament de Homs
tal 1 com l'exposé en les conferències d'aquesta època apareix una certa
reconsiderado crític' del tipus d'art desenvolupat per algunes seccions de
la seva empresa ! que els representants de les Arts & Crafts havien ít
reprendre com a tret distintiu de les seves activitats artístiques Des
d'aquesta perspectiva, no té res d'estrany el que, quan Ashbee es dirigí a
Moms per comentar-li ¿\ propòsit de fundar el Guild of Handicraft e llest
End de Londres seguint les seves indicac.ons i demanat-li le seva
aprovació, Morns It respongués amb gran sorpresa d'Ashbee. que "that u is
useless" i que anava a fer "a thing with no basis to do it on*79 La mateixa
actitud es desprèn de l'observació feta a Co!:, jn Sanderson en relació als
seus treballs d'enquadernació, comentari que sovint ha estat destacat pels
estudiosos com una prova de les contradiccions existents en Moms entre
les seves idees i la práctico professional. Segons recull Cobden-Sanderson
de manera telegràfica en el seu diari, una nit en que parlaven sobre preus

"Moms thought my work too costly bookbinding should be rough,
did not want to multiply the minor arts, went so tar as to suggest
that some machinery should be invented to bind books* *°

Ambdues respostes contrasten amb les idees mes conegudes de
Homs i amb el paper oa líder del moviment per la recuperació de les arts
decoratives que H atorgaran els membres de les Arts & Crafts En tot cas el
que si demostren és l'actitud crítica amb que Homs vela la figura de
rutista defensada t promocionada pel moviment de les Arts & Crafts
Atesa la seva seva posició de militant socialiste i tota le seva reflexió
sobre la funció social de l'art, no té ras d'estrany que en aquesta època
Morris consideres l'edició de llibres t la imprernpta des d'un punt de vista
totalment instrumental m tant que medis de difusió de les seves Idees Ara
bé, l'interès de Morns pal llibre com objete artístic i historic no havia
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disminuït dt« iti tempi m qui esmerçava fit diumenge« m la il·luminació
«i manuscrits Oes da falò tempi col·leccionava llibres antics, incunables i
UNUMcrtts mauevelf- di menerà qut. • finali Hit any« 80. noma
disposava d'una bibliottca que eviet tsdevindrie ma de (et mas ben fornides
d'Anglaterra11 D'altra banda, tf tat adquisicions tais anys 60170 no
palesaven una actitud ta bibliòfil ni tampoc demostraven un coneixement
excessiu da la matene mat enllà d una atrácete genètica pels gravats
xilografies, la biblioteca formada au als anys 80 tenia un caràcter
totalment diferent rtalgrat no at tingui cap notícia «obre las adquisicions
concretes realitzades an al període da militància pol f tica, al 1686 noms
disposava de diversos exemplars d* incundtota molt interessants das dal
punt da vista da la impressió i dels caràcters tipogràfics*2 la biblioteca
navio d'augmentar considerablement a partir dal 1Ö90 quan, fundada )a la
tfnprempta, tis llibres antics suposaven una font da plaer artístic i da
coneixements tècnics pare sobretot d inspiració per a les seves activitats
creadores Gràcies a las activitats da bibliòfil, a finals dats anys 80 Morris
sabia perfectament al què podían representar els llibres com a obra d'art i
la stva eruoic 10 venia a confirmar las nocions al respecte adquiridas en la
seva etapa de cal ligraf83

Las raons que al 1888 impel·liren noms a fundar una imprempto. a
provar d editor llibres a la stva menerò i a dissenyar alfabets més adtquats
a its seves exigències estètiques son moltes t diverses In primar lloc, cal
sobretot situar el seu experiment an ti context genera! dal moviment da Its
Arts & Crafts i ¡actuació concreta da ("Arts & Crafts Exhibition Society'
malqrot que molt poc tamps atens noms s'hagués malfiat dt lo viabilitat
artistica i la oportunitat política d una experiència similar L 'Arts &
Crafts Exhibition Society' fundada ti 1887 fou una associació da di vanos
artistas, dissenyedors i arquitectes, so ;its professionalment an la dècada
dais 80 i que das d'un bon principi ectuavtn organitzats an agrupacions amb
un fort caràcter programàtic an las intencions t gremial an restructure
productiva i creativa Lewis F Day, Arthur nackmurdo, W A. Benson, C R
Ashbet, Waiter Crone 1 Richard Lethaby ton algunas de las figuras mes
conegudes dal corrent Com a tal moviment artístic, as caracteritza par
reunir sota uns mateixos principis totas las especialitats considerades
arts decorativas, das dal disseny de mobles fins al disseny d'estampats, ti
disseny tèxtil, el disseny d'abjectes pel parament domèstic, i tl grafisme
Moltes vagades, els mateixos protagonistes eren també arquitectes Un
aspecte remarcable del moviment és e) fet que la majoria d activitats
podien perfectament ter cultivades per un mateix artista, fins el punt que
figures com Asnbee, nackmurdo o Lethaby realitzaren obres destacades en



tolt els àmbits del disseny. Ito obstant això, Ji M aquesta època s'observa
un« certa tendència • l'especialització t • la delimitació de camps concrets
dt tretall, fenomen esp»:ielment observable M tot till reítrtnt al disseny
griffe i «1 disseny editor al Vers el 1886 es feren diversos encontres de
professionals Q fi d'agrupar les petites associacions tu una mateixa entitat
des de la qual promoclonar conjuntament les seves activitats artístiques t
demostrar d una vegada par totes a (a Royal Academy, al lot legi d'Arquitec-
tes i al public an general, que las arts aplicadas aren una ocupació tan digne
t tan artística com las Bailas Arts. la primare actuació da la nova societat
fou la de organitzar una exposició annual amb els millors treballs produïts
durant l'any pels membres. Per indicació expressa de Cobden Sanderson es
resolgui celebrar un cicle de conferències sobre els diversos oficis expo-
sats. Morris, reconegut i exaltat a la categoria de mestre del moviment, fou
invitat a exposar i a inaugurar el cicle amb una dissertació El fet que
decidís parlar sobre tapissos i teixit de catifes, les dues activitats més
artesonais i artístiques de Moms & Co o la darrere època, és prou 11 lustra-
tiu del caràcter de l'exposició i del conche d'art promogut pel moviment
de les Arts & Crafts en general

En qualsevol cas, la pnmera mostra d'Arts & Crafts tingué una
influència capital en dirigir l'atenció de Homs envers les arts del llibre
D'una banda, se n'adonà que, malgrat la seva llarga i important producció
literària, cap dels seus llibres tenia una qualitat suficient com per
incloure 1 en una mostra d'aquestes característiques, cosa que si succeïa
amb els llibres manuscrits que havia pacientment creat durant els seus
temps lliures84 De fet un exemple del RuMiyét figurava entre els objectes
exposats el 1886 í rebé comentaris molt lloatons com a petita peça
artística " Però l'impuls definitiu per iniciar-se en el disseny tipogràfic
pro vingué d'una de les conferències dictades en aquest cicle, la
desenvolupada per Emery Walker sota el títol de Printing *f

Emery Walker, veí de noms a Hammersmith, company socialista f
impressor de professió, va parlar sobre l'art de la impressió i la producció
editorial comentant a partir de diapositives els millors exemples de la
historia de la imprempta, tots extrets de llibres antics. Moltes d'aquestes
fotografies havien estat pr««*» o ¡0 uíuüüüca ¿s ríorrís psr is q-sl cess no
tenien perquè impressionar-lo tan profundament87. El que sí va captivar-lo
va ser el veure par primare vegada aquestes imatges ampliades tal i com
Walker les mostrava i poder-les comprendre gràcies a unes explicacions
tècniques que eren, en paraules d'Oscar Wilde, 'tan simples i clares com
admirables les seves suggerancfes"88. En la seva anàlisi, Walker es va
concentrar en el problema de la composició de la pàgina i del valor gràfic
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dtls signes tipogràfics sens* f w cap esment de Its t!.lustrations o dels
detalls ornamentals89 II fet que, d'una banda, moltes de les explicacions de
Walker coincidissin amb el« preceptes descoberts HM- Homs tu els treballs
de calligrafia, els que havia aplicat en transcriure \Aerteio de Virgili,
però, de l'altra, poter comprovar que tls tipus antics mantenien tota la seva
bellesa en ser ampliéis, decidiren noms a Intentar dissenyar un alfabet
tipogràfic 'Let s make a new fount of type" digué Homs a Walker quan
tornaven plegats a casa desolis de la conferència. Segons May i la ma j on a
de biògrafs de Morris, aquest fou el veritable origen de la Kelmscott
Press90 Havien de passar encara dos anys per a la fundació de la imprempta
però, mentre noms estava meditant i perfilant el projecte91, no va poder
evitar d'introduir-se en la producció editorial i realitzar el que haurien de
ser els seus dos únics treballs en el camp de la producció comercial de
llibres92 Això és el que va fer quan a mitjans del (886 va donar la seva
darrera novel la The House of tu« Wolftngs a la imprempta per a ser
editada

En general, es considera l'aparició d'aquest llibre en e) mercat com
una fita tn la biografia de noms ja que marca 1 mici de les seves
activitats de dissenyaoor grafie" La novel le sortí poc temps despret de la
conferència de Wer dl e, cosa que indica una certa premura per enfrontar-se
directament amb la problemàtica gràfica Com en tantes ocasions. Moms es
dingi a la ChtswtJc Press i aconseguí supervisar i participar de totes les
decisions preses durant et procés de configuració del llibre D altra banda,
totes feren puntualment consultades a Enrery Walker La fascinació que
homs sentí« aleshores pel nou problem- artístic queda perfectament de
manifest en una anècdota contada per Buxton Forman, aleshores treballador
de la Chiswick Press En composar el vers de la portada, noms pretenia
afegir una paraula supèrflua a fi d'aconseguir un millor equilibri visual de
la composició Davant les lògiques protestes de Formen, Morris va replicar
'What would you say if i told you that the verses on the title-page were
written just to fill up the great white lower halt?" Pocs poetes ha existit
que composesin tan visualment un vers94 El procés de disseny seguit per
noms en aquest llibre es pot resseguir a través d'algunes cartes enviades o
tiiïs a qui, niemie i'viiòvi uí¿i¿f.yar,;, I Gr.ur.cíGvc cc~ s "pfstty piece oi
typography for Modern Times'99. Independentment de les possibles qualitats
(tel llibre, el cert és qua, durant els treballs d'impressió. Moms va poder
aprendre les primeres nocions sobre la composició et tipus i els preceptes
tècnics que regulen la diagramació d'una página %

Substancialment, el llibre es caracteritza per l'absència de tot
detall ornamental buscant als efectes estètics únicament a partir del joc



típogr¿Me construït entre ttxt t títols, i It ubicaci ó de It coixa de text en
•1 conjunt m It piene'7 à It trtpe, ti text esteva composat «M» aquell
tipus anomenat "Baste* creet per It Chiswick Prass t ttrttr dels models
suïssos o>l segle XVl l que Morns ja havia utilitzat el IMS en tirar Its
proves d'ímprempta de l'edició Illustrale del TheCòrthìgPortriis*Degut t
It raresa del tipus, It imprempta disposava dt pocs cossos t per aquesta roo
Moms combini It Basle del text tmb una Caslon pels títols A ngual que lo
Basle la Caslon en ús e I època era una adequació del disseny onginal fet
per William Cesión tt f 722 dt It qual It Chiswick Press disposava d'alguns
cossos junt t HM reproducció més fidel del tipus onginal coneguda com lo
'Caslon Old Style* Elf diversos models tt tipus Cesión disponibles
responien t una intenció similar a la que havia empès It Chiswick Press a
revitalttztr It Basle Totes eren el resultat de la labor arqueològica
realitzada pels directors de It imprempta entries Witttnghtm pare i fill.
en col i «borano amD i editor William Pickering amb l'objectiu de mantenir
un nivell de qualitat en It impressió equiparable t It assolida o l'època
moderno Pocs anys més tard, quon la Kelmscott Press ja funcionava, Morns
f ana d altres experiments amb It Chiswick Press utilitzant únicament
tipus Caslon en uns projectes editorials inacabats Tf* Sogeübrory \ The
Stfffy üf6imtmj§ n Pel que f a t Tfte Hwse of tf» fcfc////^ Moms es
mostré totalment sttlsfet amb el resultat si bé per a l'edició del seu proper
llibre, després de discutir-ho amb Ellis t amb Walker", ve decidir
introduir canvis en algunes lletres com per exemple substituir it e de la
caixa baixo Basle per una de més convencional100 Aquest nou projecte fou
l'edició de la seva segona novel la. TteRwts uf the fountains, apareguda el
1090 Durant lo impressió del primer llibre, Morris havia pogut veure els
problemes tècnics implicats en It composició de tipus moblis i com les
petites modificacions introduïdes podien condicionar l'efecte estètic del
resultat o dificultar It lectura Aquests elements, com lo "proso* o
lint eri inlet, mes que It formt tel tipus, tren tls que ven t ablernen t influïen
11 nora de determinar It qualitat griffet d'un llibre101 Per aquesto rao. en
l'edició de lo segone novel.lt Morris va curar molt més detingudament la
composició de lo caixa de text

DG teta ~cncrs, sis ssjsctts que sé* f5f?»csss ütn esdfv*r»gu»
d'aquests dos llibres, que en el seu conjunt responien t un mateix disseny,
són les portadas. Estaven reroltes amb molt pocs elements utilitzant els
dos únics tipus de lletra te tt resta tel llibre el títol tel llibre redactat de
manera que incloïa tl nom te l'tutor està format per una Caslon te cos
gran, justificant Its primeres limes t disminuir desprès »n -^i te Nanfa*
fins donar entrada al proper ttxt: un vers resol amb -«trstletes Basle d'un



CM nét petit defineix un quadrat §Hs centrai II títol disposat • la part
superior ü la plana determina la caixa de text que, en la part inferior queda
establerta per une lima de Cesión en cot peni am IM «UM de l'edició Ei
mateix esquema apareix a n§ Roots §f the fountains me la salvetat que
IM xifres éraos estan substituïdes per números romans t que el títol
s allarga de cinc línies • set En conjunt, la porta« Is duna gran elegància t
si a I època va tant r gran impacia això M dau principalment a la innovació
que suposava aquesta simplicitat tipografica A part. de l'originalitat
continguda an la composició gràfica da la plana tractant al text par blocs f
no par línies com ara habitual a l'apoca, la novetat real ara la consideradle
reducció del nombre de tipus emprats la summa d ambdós factors, és a dir
la unitat tipogràfica i la composició da blocs, permeteren noms valorar la
Informació a partir únicament da la variació da cossos, d'altra banda molt
contrastada, mentre que el costum habitual en IM impremptes durant el
segle XIX era el d incloure molts tipus diferents distribuïts en línies
paral leles i distanciades entra elles, Jerarquitzant els títols pels cossos i
per la ubicació en el conjunt de la plana la solució de Morris, que d'altra
banda és el procediment més utilitzat actualment, consistia en aconseguir
tots els efectes gràfic« reduint la quontitat d'elementi i compenser-ho ptr
d'altres sistemes Tanmateix, an el seu plantejament, Morris no feia altre
cosa que recullir els ensenyaments composiïius dels millors tipògroi s del
segle xvm quan personatges com Bodom, Oïdot o Barskerville, treballaven
amb un sol tipus i construían la forma amb la compensació de blancs i amb
la utilització d'altres recursos tipografies Només par això, pel fet
d'avençer-se als procediments posteriors mitjançant la recuperació de
recursos anteriors, aquests pnmars trtballs tipografies de Morris entren a
formar part de la bistòrta del grafisme vuitcentista, molt mes qua no pas
representen cap tipus d'actitud revival iste envers tradicions tipogràfiques
anteriors102

Si la conferència de Walker feu sentir Morris al dasig de dissenyar
un alfabet tipogràfic, aquests dos treballs el decidiren definitivament a
muntar una imprempta, la qual des de bon començament havia de tenir un
caràctftr experimental da manera que 11 permetés seguir tot el procés de
compo? í cío t impressió oci inore tn exíriüir il »«y pìs, i'srgumsnlsció ne
divergió ,u«nt als motius t als criteris essencials dais qua l'havien guiat en
organitzar la majoria da sección» productives de Morris & Co si bé, va, els
aspectes professionals f comercials da I empresa quedaven més en un segon
pla D'altra banda, la ideologia da IM Arts & Crafts quedava molt més
clarament da manifest que an projectes anteriors ja que havia estat
definida perfectament m d'altres contextos de IM arts aplicades



/250

"As 10 the prlnttftg, tht difficulty of getting tt really well don«
snows IM int »10 story again, it taems ft ü M easy Ruttori to get
good hand mm preti, M Mttle wart It done by tht hond treat, tfcet
accounts for MÌNI defects in the book, caused by wont of cart f n
distributing the ink'10J

De fet, la creació dt la Keimscott Press respon al mateix model
empresarial que uri« dècada anterior va fular Homs un la recuperació dt
l'art dat tapis t l'organització de la tacete corresponent, atro si au realitat
tota aquella tacciò havia servit més par promocionar l'art de Suma Jorns
out ti (tel propi Morris, la producció editorial, atesa la importància dels
caràcters estructurals continguts an al disseny de llibres, resultava ser
una continuació perfecta de les especialitats de dittany an let qua Moms
s havia mottrat particularment dotat, com al dittany d'estampats Així,
crear una imprempte suposava la conclusió més lògica d'una carrera desen-
volupada especialment an el disseny d estampats, i, malgrat que davant el
fenomen tècnic de la impressió optés par uns medis ert esana Is prou
diferenciats com a tais dels procediments adoptats en camps de treball
antenoi s, la decisió no implica cap contradicció amb al seu recorregut
personal sinó que. com en els altres casos, era l'opció mes coherent amb el
tipus de producte que volia crear

La idea de Moms en muntar la tmprempta ara molt senzilla i, per la
seva llarga experiència en qüestions de disseny, sabia perfectament la
viabilitat econòmica de l'empresa si clarament es dirigia a aquell sector
del mercat disposat e comprar objectes rars i de luxeIM D altra banda,
durant tot el (839, Emery Walker va fer els estudis pertinents i demostra
Morris com la inversió inicial ara inferior al cost que li suposaven les
seves adquisicions d'incunables i de llibres antics1oe El modal en el que
pensava era un taller artesana! dingtt a una producció excel lent en petita
escala i dedicada exclussivement an crear petites obrat d'art axcluint des
dal principi la problemàtica tècnica específica de la producció mecánica ni
tampoc alt problemes gràfics propis da la confecció ú» llibret pensats com
instruments dal traball acadèmic Quan aneare esteva muntant la imprempta
Moms ja havia decidit dedicar-se exclussivement a la producció
itmnaaa*'", an òaiinir ai pia o MÌCIO oví qui »«li i uU 0 mtitra ut li
Kalmtcott Pratt, conegut comunment com al "KelmtcoU Ctouctr" va
establir lat diverses característiques dal tipus da llibre que produïa quan
va demanar permís a una editorial par utilitzar al text qut, eilt havien
publicat i amb la qual podia compatir. Lat raons adduïdes per obtenir el
permit tan perfectament 11 lustratives dalt criteris ed» ton al s de la
Kelmtcott Press
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This book I hop« to make • sptcloHy beautiful one w to typography
end decoration and naturally wish to moke the text as pod as
possible (.J t should add that it is impossible that this look could
como into competition with tuo text now publishing at the (Mordi
University Press, os only 325 copies will bo issued ot o high pnce
(t 20) and that ft will have neither ¡rotes nor commentary tt is
intended to be a work of art"t07

El llibre de qualitat o do luxe os caracteritzava tont aleshores com
oro, por lo quel 11 al do tots oís materials quo intervenen on oi procés,
desprès, per lo curo orno què os seguia oi procés d impressió quasib* somort
realitzada per mètodes artesanals, i, finalment, pel trot lament artístic dols
diversos elements gràfics integrants do lo pàgina Tot això no significava nf
decorar necessàriament el llibre ni introduir-hi unes inmillorables il lustra
ctws A més d'això. Homs va fixar com a entens basics dt projecte ti que
pot considerar-se lo síntesi de tots els principis funcionals que regulen la
bono lectura i l'aprofitament estètic do les limitacions tècniques impostes
per la tmprempta El 1095 el mateix noms resumia així els sous propòsits

"I began printing books with the hope of producing some wnich
would have a definite claim to beauty, while ot the some time they
should be easy to rood and should not dazzle the eye or trouble the
intellect of the reader by tccentncity of formi m the letters ( )
And it was the essence of my undertaking to produce books which it
would be a pleasure to look upon os pieces of printing end
arrangement of typt"108

L'èmfasi amb que Moms tracta els criteris funcionals dtl llibre en
tots els seus tscnts controsto omb lo prof usía decorativa dols volums
publicats per la Kelmscott Press Això i l'arcaisme Intencionat de moltes
de les seves creacions he fot sovint menysprear 1 obra gràfica do Moms i
considerar-la un mor exemple dol medievalisme historlctste patent on
molts aspectes de la seva carrera do dissenyador Des quo ti 1699 Lewis F
My aventurava on un article lo primera crítica important als llibres dt la
Kelmscott Press, lo majoria do comentaristes coincideixen tont on lloar
ets ensenyaments teòrics do Moms com on desdenyar its seves solucions
gràfiques i restii do disseny1OT Tanmateix, malgrat larceisme evident dt
moltes do los seves solucions, vol lo pena considerar l'experiència on
relació oi context 1 el procés do disseny, o mos bon dit, d'aprenentatge del
problema gràfic, seguit por Morris o trovos do lo imprempta En aquest
sentit, un dols aspectes mos significatius os lo mateixa organització de la
Kelmscott Press f com Morris aconseguí posar-la on funcionament sonst



renunciar • cap dats nivells de qualitat que s'havia marcai
Ots dal pnmtr mamant» flom« va comprendre it reticle existent

•Atre l'activitat 41 confeccionar mires i la de dissenyar tipus En realitat,
•viti va veure clarament que per e poder produir llibres segons la seva idee
de Qualitat grafica requería fMM nova font de tipus qua f M mit adequada
• tat necessitats estètiques t gràfiques m finals del segle XIN Daró
campatine amò una nonata farmai equiparable a la dels exemples mis
antics d'alfabets tipogràfics Sote al seu punt da vista, al tipus ara el
component gràfic essencial dal llibre f de la seva qualitat estètica depenia
1 efecte general a la pagina i par tant la possibilitat qua al resultat
esdevingués una atra fart II mateix 1809, mentre astava supervisant la
impressió da The Roots of the ftountíirx, començà a dissenyar una romana
treballant a partir da das models da Jenson L'alfabet resultant fou un tipus
rodó dun cos 12 que, puig havia de ser utilitzat par primare vegada en la
reedició de Tfn falten Legend, un llibre imprès per Worde e! 1527, fou
batejat amb al nom 'Golden' tes d aleshores, totes les edicions facsímils
d'obres de noms compostes amb aquest tipus sén anomenades "Soldán*. A
mesure que Its proves d imprempta amb la romana anaven sant
satisfactòries, homs comença als esboços per crear un tipus gòtic i a
finals del mateix any, el 1891, al tipus "Troy" estava ja fos \ llast per a
ser utilitzat Amb ell Morris hauria da reeditar el Riempì! of History** of
Troy, el primer llibre imprès a Anglaterra, que va dañar nom a l'alfabet
Poc temps dtsprts, noms dissenyava un cos més petit del mateix tipus
que batejaria "Chaucer ja que fou creat en motiu del projecte de reeditar
el famós llibre de Chaucer

Farei lelament. mentre as desenvolupaven els treballs de fundictó
de l'alfabet Golden, noms inicié les primeres gestions per trobar un paper
que li convenis Des del seu punt de vista i d'acord amb els entens d'edició
establerts, cárcava un tipus de paper qua fos produït artesanalmant a
partir d'una composició bàsica da IH, sansa masela ni tractament químic en
(acabat no Gracias a la intervenció de Walker, va trobar un molí paperer
qua conservava als mètodi i artasanals da producció dirigit per Joseph
Batchelor, qui s'entusiasmò amb la perspectiva de podar experimentar junt
amb Morris rabiando d'un nou tipus da papar Mams aporté com a model de
referencia un full produït a Bologna vare al 1473 i una descripció tècnica
da la composició i la textura da! resultat qua volia111 Amb al temps,
Betchelor utilitzà el nom Kalmscott par designar aquest tipus de paper i
així va comerctalitzer-lo Par a la Imprempta da Morris, Batchelor
subministrava tres formats cate un identificat amb una filigrana Àdhuc
quan Morris no havia esdevingut aneare editor, opté per l'ús de filigranes



com ö marca dt lo ttv8 tmprwö EMet put no»n*$ ft$»in rtftrèftcía P les
inicials de) seu mm I m el dt !• imprempta palesen t! propòsit d'acomplir
des de bon començament IM funclont d'editor «JIN( filtri banda, H
permetia ti contracta signat tml Quanten, VadUor fes dal punt ü vista
ligal. Li Kalmscott Prass, par It sava benda, disposava f ma marca
d impressor, uno xilografie situada sempre et» al Hoc dal colofó

Unprocasstmileral seguit emb al pepar es ve haver de our a tarme
per trobar UM tinta adequada ñoñis volte econseguir una tinta que fos
molt nafra f contrastes al maxim amo al Mone dal pipar an un nivali
equiparable, almenys, o rassollt par Daskerville a mitjans del segle
anterior Par comparació a la seva investigació Mura tints. Intuía la
necessitat da retornar a tintas produïdes a partir di productes naturals,
parò abans de decidir-se a f abncer-ne una, prove da trobar-ne alguna que
•l satisfàs existent en el mercat Walker et posé en contacte amb el
fabricant alemany d'una tinta molt fosca i espessa que podia satisfer
perfectament les seves exigències de to malgrat que comportava moltes
dificultats d aplicació complicant el procés de Ventmiat Las primeres
proves resultaren plenament satisfactòries i, malgrat las reticències que
trobà en els seus propis operaris, resolgué adoptar aquesta tinta112.

La Kelmscott Press comencé e funcionar el mateix 1891 amb una
única premsa Albion comprada de segona me i instai leda a Hammersmith
an una casa próxima a la Kelmscott House In un principi, lo nova
imprempta volia encarregar-se únicament de la confecció i impressió del
llibre t per això Moms signé un contraete amb l'editor Quanten an el qual
es reservava tota la capacitat de decisió pel que f a a la selecc'ó editorial i
a les qüestions de disseny gràfic ns Aquesta situació as mantingué durant
un temps però aviat Morns decidi convertir-se an editor i publicar ell
mateix les obras que imprimia, d aquesta manirá, i principis del 1893, la
Kelmscott Prati esdevenia també una empresa editonel'14 La primera
intenció ara li di reeditar Tht 6ol<tefiLegend di Jacobus di Voragine
traduït el 1483 per William Cexton i reeditat per Worde el 1527 ns

Dificultats an il subministrament da paper en el format requerit pel
projecti paro també algun retard par a dlposer de tot al material gràfic,
especialment us detalls orriementals. firin postergar 1 edició més d'un
any Mentrestant, es lucidi utilitzar las raimes embodes en d altres
projectis 1 així al mateix !891 sortii il carrer la tercera novel le llarga
de Moms, Tte Story of tt* emitting Plv* El llibre f ou reeditat anys
més tard (1694) sense verter resquema general di) disseng paro variant el
tipus, afegint-hi unos il·lustracions de Walter Crine, f caplletres i orles de
Moms. La pnmera edició, risolti únicament amb una caixa de tipus Golden



i sense cap afamant ornamental to possiblement ti llibre sortit de It
Keimscott Press que millor exposo els criteris estètics ü Morris relatius
•It principis estructurals de It tipografia Entre rapando d'aquest primer
llibre f la Soluto L tgtndï sortiren eine mirti mèi, tu It majoria
reedicions d'obres dt «orris cum TI* Dt fax* of&tn*vgrt. A Ortdm of
JoUffßill o inèdits com Potmsty th§ Wdy In aquest grup destaca la
reedició d'aquell capítol dt Tht Stoats of Vtnict que tant havia
impressionat Morris t It seva joventut Imprimint Tfte toture of Gothic
Morris tributava un dorrer homenatge oi que fort el tou mestre però et
pròleg escrit per t Tóeoslo t It supressió d alguns parégt ifs mostren els
canvis operats en la posició del Moms madur envers roura de Ruskin
Linteres del cinquè llibre d'aquest bloc és de carácter gràfic ja que l'autor
dels poemes recullits, Wilfrid Scewen Blunt, Insisti par a Imprimir an
color les inicials i caplletres Malgrat que el resultat no fos an absolut
menyspreable, noms manifesté als seus dubtes en una carta preferint els
seus entens a l'hora d'imprimir un llibre Tanmateix, aviat experimentarla
la utilització de colors si bé modificaria el sistema d'aplicació respecte a
l'indicat per Blunt116

Desprès de rapando de The Golow Legeva ei 1892, els llibres
apareguts assenyalen una orientació editorial molt determinada Quan
estigueren a disposició els tipus gòtics, apareixtna una nova línia edito-
rial d'un marcat caràcter medievalista í, fins a un cert punt, acadèmica ja
que, si b« es rebutjaven les edicions critiques, Moms feu un esforç per
posar en circulació molts dels grans títols de la literatura medieval
Aquest és el propòsit de la reedició del Tte Recuyeil of t/* fostaryfs of
Troy el primer llibre imprès a Anglaterra i de títols com lo fftòlio
Inmwtium (1092) revisada i preparada per Mackatl, els
Pw!tmiiate$(\m4}, n*T8teef8i®mttf(\W8),
VirgtM$ ( 1896), i els contes i novel les de cavalleria que Morris havia
utilitzat com a font d aspiració en la redacció del seu Tht EorthìyPorose
Tanmateix, el entén da selecció, molt influït pal gust personal de noms,
aplega l'interès purament literéri amb Tintant de reviure Tobra dels
primers impressors Par això no té res d'estrany qua an al conjunt da
llibres editats als mas nombrosos ate traduccions originals de William
Caxton Entre aquestes figura al llibre da Ramon Lluí I, Llftrtquiesót
f "Ona dt CüvaUtno, editat tota al títol The Chttr of Cftwafry junt amb una
traducció feta par Morris d'un manuscrit francès, L Untone öf Chtvoìent,
que tracta dal mateix tama117 Per completar aquesta 'biblioteca cotica"
calcitar Th* History of Goóofrty of do1oyr*í\WW \ Tht Hìftory n f
Rtynsnf the Foxe (1893) A mas de la dlagremació i al sistema decoratiu



. It «fiti grafice ü tot* oquests llifem prové a It utilització m
tipus Tray M loti tils, unicomtnt substituida pi Choucer quan it
uttlitztcìó dtls formats me« firn permetta «M ditgrtmtcìó t doble
columna llavors ti Troy servia ptr t títols, verséis t tiMcttlt diverses

Junt t tqHttit "biblioteca cótica', ti catàleg * It Ktlmteoti Press
incloïa tambe UM col ecció de literatura contemporània, sempre depenent
del gust personal de Moms A pert de les obres iti propi Homs -foren
reeditades quasibé totes excepte el The Csrthïy Paradís*- tls altres
volums ten Its oferts d'aquells poetes importants en It literature vuitcen-
tista anglesa amb tls quals Morris havia tingut alguna vinculació tl llarg
de It seva vida Així, la Kelmscott Press publicà It novel la flaw) de
Tennyson (1893), un llibre dt poemes dt Keats (1894), une antologia de
balades i poemes dt Rossetti (1193) f també tt seu conegut article Hwú
»tí J5w/( 1895), Atilinta inCalyóonte Swtnburnt (1894), una antologia en
tres volums dtls poemes de Shelley (1895). i un recull de poemes de
Coleridge (1896) Menys el llibre de Swinburne, paradoxalment composat en
tipus Troy, tota la resta de llibres utilitzen l'alfabet Golden Finalment, la
biblioteca "morrisítno" combina tls tipus gòtics i la romana segons la
temàtica del llibre En termes generals, Its rondalles escrites en els
darrers anys estan compostes tu Troy t en Chaucer mentre que escnts com
el News of Nowhere 1 Architecture A History, l'únic text d'una conferen-
cio put M cado t la Ketsmcott Press en vida dt Moms, apareixen en Golden
D'acord omb aquest en t eri, en la segona edició de The Story of The
Glittering Plane s'ho substituït ti tipus Golden pel Troy. Atès que l'tlfobet
Chaucer únicament es diferencio del Troy pel cos, lo seva utilització depèn
o bé de lo dioçromació del llibre o bé del seu format118

Malgrat la unitat temàtica i literario d aquestes quosibé col Ite*
dons que des del punt de gràfic solsoment es diferenciaven tn tt
utilització dtls tipus, tls 66 volums sortits dt la Kelmscott Press no
constitueixen una font documental suficientment representativa de Its
preferències literàries dt Morris 1 moli menys ptr conèixer tls tutors que
mes directament influïren en el seu pensament Lògicament, tl gust
personal dt Homs era un dels criteris bàsics dt selecció 1 tn alguns cosos
ts possible parlar d un cort homenatge dt Morris tls seus mestres Aquest
seria tl ets do It reedició de Its obres dt Kttis, del capítol dt Ruskin f de
It inopia dt Thomas Moro TOREÉ ts ventat que tn triar un llibre entre el
conjunt dt l'obro d'un determinat autor, Morris posava dt manifest el stu
talent com o ertile literari, com Is tl ets dt Tennyson amb ledtció dt ñaue
Tanmateix, tl fti que no publiqués llibres d'autors que sempre li havien

agradat, com Dickons o Dumas, o, de manera encara més sorprenent, Molory,



demostra cent Morris, t l'hora to decidir la Unia editorial, sovint M guiava
més pi crüen estètic de l'Impressor que no pas pel literari de l'editor 11
text era mit aviat un pretext per e la creació d'una obra artística per
mitjà de ta imprempta f per tant havia de permetre una edició de luxe tant
pel HIM fa als f armats carn al tipus, la dlagramecló f l'ornamentació H*
Par aquesta raó, narris tampoc no va publicar cap dels textos importants
dal socialisme o dat pensament crític ja qua aquests formen part dal
concepte dal llibre utilitari El producte sortit da la Kelmscott Press ara
un llibre de lectura que també podia ser mirat, satlsíent perfectament un
ritual de la lectura atenta ( plaent que es realitza durant les nores de
lleure domèstic120

Ultra la qualitat d'impressió, el tret distintiu que mes destaca t
que millor identifica els llibres de la Kelmscott Press es la inclusió d'una
sèrie de components de tipus figuratiu o plástic qui complementen
respecte artístic de la plana Aquests elements de caràcter plàstic es
poden agrupar en dos grans tipus les il lustracions i el tractament
decoratiu de la plana amb motius diferenciats respecte dels components
estructurals de la pàgina, com la diegramació i el tipus. Atès e) caràcter
d'obra d'art que Moms volia conferir als seus llibres, ornaments i
il lustracions esdevenien el vehicle ideal per a complemen- tar visualment
la narració del llibre Sabia perfectament que ambdós aspectes eren
innecessaris des del punt de vista de la confecció del llibre però, com tot
tipus d'ornament, podien augmentar i consolidar la dimensió artística de
l objecte gràcies a la síntesi de diverses arts

' the picture book Is not perhaps absolutely necessary to man's
life, but it gives us such endless pleasure, and is so intimately
connected with the other absolutely necessary art of imaginative
literature that tt must remain one of the very worthiest things
towards the production of which reasonable men should strive-121

in aquest aspecte concret, Moms sembla accepter plenament una
concepció de robra d art típica del plantejament esteticità segons la qual
es una dimensió inútil de l'objecte que t* sentit per ella mateixa t que té
com a únic propòsit el d'embellir l'objecte que tracta Però malgrat que la
necessitat de decorar f embellir pot ser un sentiment genèric que no respon
a cap mes motiu, en considerar el tractament ornamental concret succeix
tot el contrari Per començar s ha d adequar al procediment tècnic
d'elaboració i al suport d'aplicació així com també a nivell formal ha
d'acomplir una serte de requisits marcats pel disseny general del llibre.
Així, per exemple, per molt bonic que plàsticament sigut un gravat, per



esdevenir IM il·lustració Ha ü podtr integrar-se formelment • lat pàgines
m Utbrt t ha de refenr-se • li historií que literàriament aquest narra En
•i CM «lit Iliiret de la Kelmtcott Pratt» la dimensió plastica dt la plana
estava risolte per unes il·lustracions xtlogràf iques realitzades per un
artista de tant renom aun Suma Jones i per un complicat sistema ornameQ
tal dissenyat per Morris personalment De rat. la creectó dalt diversos
elements qua podan tenir ima funció decorativa ta la plana constitueix,
junt amb a! disseny «a tipus. l'activitat creative net important del Horns
grafista. Sorprèn la quanti lai da treball desenvolupat par homs en aquest
camp específic dal dittany editorial, qua an al tau cas concret as composa
de caplletres de diverses grandàries, d'orles per alt marges 1 par als marcs
da les ti lustradora La novetat que suposà a l'apoca reincorporar aquests
elements gràfics a l'art de la tipografia f ou una de las raons de l'impacte
artístic de lo Kelmscott Prats malgrat que das dal punt de vista històric
fos l'aspecte menys influent de la latrar de Moms De fet, els caràcters
estilístics d'aquests motius ornamentals poden no ser m tan interessants
ni tan Innovadors com d'altres creacions anteriors da Moms, lo seva origi-
nalitat rau més aviat en els aspectes tècnics en el fet d haver intentat
crear tot un sistema de decoració editorial resolta estructuralment de
manera que sempre podes ser resolta per procediments tipogràfics

En el cos de les il·lustracions, lo solució proposta per Morris
mereix un comentari aspecto) en quant suposa un replantejament de la
funció de l'U lustrador En els llibres de la Kelsmcott Press s'hi ofereixen
dues solucions alternatives D'una banda, com en el cas del Kelmscott
Chaucer, o de l'edició il lustrada per Crane de The Stern tf the $ììtt*nng
Plane, noms segueix resquema tradicional del l libre U lustrat segons la
que) les lamines ofereixen un complement de la narració Uterina
aleshores hi apareixen moltes il lustracions distribuïdes homogèniament al
llarg del llibre De l'altra, com an lo mejona de llibres, especialment els
composats an Golden, únicament hi apareixen algunas laminas disposades
només en les paginat especials del llibre, aleshores adquireixen un status
molt especial equiparable mat al da una pintura inclosa que al d'une
il lustració El fat que qoaslbé sempre l'artista il·lustrador fos Edward
Burne Jones, pintor qua recentment havia guanyat una baronie par mants
artístics, indica una carta tendència o emprar majoritàriament la segona
formula, L'epertdó d'una lamina seva incrementava considerablement el
valor artístic del llibre i al tau reconelxemennt social com a obra d'art.
D'altra banda, t com s he assenyalat anteriorment, la figure artistica de
iurne Jones a la Kelmscott Pratt suposa dat dal punt da vitto de Moms
l'acceptació d'una tradició pictòrica i plàstica no tempre acord i adequada



•li propis preceptes
A part dti "mastre", com floms feie tamps qut anomenava Burne

Joñas, d'altres dibuixants col laboraren també amb l'editorial, dt is quals at
mis conegut, qu* no el mas interessant, is indubtablement Walter Crane II
classicisme del seu estil, progressivament empaitat da turna Jones,
presentava cartas dificultats d'integració granea • inori «a combinar els
dibuixos amb als tipus gòtics dt Homs i amb als marcs ornamentals
disenuets par al!122 il dibuixant mis innovador de tots fou JA Gaskin, un
jove artista da Birmingham recentment graduat La sarta preparada par a
una edició il lustra«« de la novel la de noms The Wfìlat m Worldslnú
(1896), teñan una expressivitat remarcable an la presentació dels
personatges t da les escenes Aconsegueix tot l'efecte da las 11 lustrations
par un tractament piuma qua s'tddiu perfectament amb al tractament
pluma de la caixa de text L encert de Sesttin consisteix en utilitzar la
mateixa sintaxi expressiva en la valoració de la trama, procediment molt
més adequat als propòsits de Moms que l'acurat dibuix a 11 api ç da Burne
Jones Malgrat tot, Morris rebutjà els dibuixos perquè li desagradava la
simplicitat dels tr&ços de les cares i el llibre finalment aparegué amb uns
dibuixos de Burne Jones en les portadelles'23 Posteriorment Gastem
il lustré el Shephewfrs Calender, llibre eixit després de la mort de Moms

Des del punt de vista organitzatiu. el funcionament de la Kelmscott
Press no divergia substancialment de Moms & Co % Ma seva darrera etapa
Malgrat el carácter artesana! dels tallers, existia una divisió del treball en
basa a tes competències especifiques de cada operari equivalent a la de
tots els tallers de la firmo A mesura que la imprempte creixia i s'adquiri-
ren més premses124, també va augmentar la quantitat d operaris asptcialli
zats, com caixistas, premsistes, enttntodors, i servidors de paper Els
tallers estoven dingus par un antic impressor retirat, William Bowden,
sempre assistit par Emery Walker an tot allò referent a problemes tècnics
Par al tractament da las illustredons i dais ornaments, la imprempte
comptava amb mestres gravadors, amb especialistes en processos
fotogràfics, complementats amo als serveis qua oferta l'empresa pròpia de
Walker, retocadors da las fotografías i finalment amb preparadors dats
blocs de fusta par a la galvanotipia. Tot això, sansa comptar que
prèviament, abans da posar la imprempta an funcionament. Moms havia
utilitzat els strvais d'un punxoniste metnsser, d'una fonano de tipus, d'un
fabricant de papar i d'un proveïdor de tinta. En als toilers, malgrat que las
premses fossin manuals 1 ts preferís lo xilografia a qualsevol altre
procediment de gravat, aquests responien al modal habitual da tota
imprempto i només divargaien dels de producció industrial par lo qualitat



1 p«1 procés fobtenció ü las mttirtm primes. Du Hi 1894, ti bibliote-
cari ü noms, Sydney Cockerel 1, M anomenat secreten de ti Keimscott
Pres« t le imprempta de Momt etdevé un ««milt d'empresa típicament
representativa de la seva època independència dels tallers, es disposa en
la persona d'Emery Walker fun assessor tècnic, en la de Cockerell d'un
secretan gestor, en la de Homi fun dlssenyador gràfic t en les dels
diversos il·lustradors, fun equip d'artistes propis Aquesta separació de
competències encara queda més de manifest pal fat qua noms, malgrat el
caràcter artesana! de tots als processos, no participé mai directament an
el procés d impressió més enllà da la col locado deis tipus als comodtns

També des f aquas* punt da vista, la Kalmscott Press resulta ser la
culminació de la carrara professional de Homs aconseguint establir al
mateix sistema da trapali f empresas anteriors, un mixta He trapali
artesana! t f estructuras industrials on l'artesania únicament fa referència
a l'acabat del producte resultant i a una genèrica manual i tat an el procés
d'elaboració mentre que l'estructura organitzat i ve coincideix, accepta i
aprofita els avantatges d'una divisto dal treball establerta a partir
d'especialitzacions concretes i diferències d'ofici Si as té an compta que
aquesta es restructure bàsica del funcionament de la imprempte das que
s inventa l'encert de Morris com empresari cal piente)er-1 ó no tant per
comparació amb l'estructura tradicional de l'artesania sinó a la inversa
Tota la seva labor consisteix an naver adoptat restructure tradicional de
la imprempta, an tant que indústria tècnicament modesta i relativament
assequible, an f altres branques de la producció com l'elaboració f objectes
per a la decoració, aconseguint sempre d'imposar-se an un marcat
plenament industrial únicament a treves de la qualitat estética i tècnica
dels productes elaborats



j.m
10.3. Dfsstftf rtiftèttt

Tin typt must M good, • mattar m which thtre it no mort room
for excellence than those may think who have rat studied the forms
of Ittttrselostlu;128

Independentment del possible valor historic dels llibres dt la
Keimscott Press, els alfabets dissenyats per noms mereixen un comentan
especial per diverses raons, to prlmtra i més important dt Its quals es que,
por si mateixos, aquests alfabets constitueixen un intent prou reexit dt
trobar noves formes do lletres que s'adeqüin o necessitats editorials
diverses a los que dominaven to producete dt IHöres durant tot ti segle XIX
Així, només pels sous caràcters formols, ois tipus dt Homs contribuïren
considerablement e ampliar el repertori tipogràfic disponible consolidant
un fenomen on g ma t pel mateix desenvolupament dt lo revolució mdustnai
en l'àmbit dt Its arts gràfiques L interès dels models creats per noms,
siguin o no aplicables o d altres suports dols previstos, den v a en gran part
dtl fet dt proposar-se dissenyar un tipus en base als pnncipis tstèttcs i
tècnics que regeixen l'escnptura tipogràfica sonst tenir on compte Its
condicions impostes por les pressions econòmiques QUO exigeixen l'estalvi
dt material i d'esforços com o en t eri bòsic dt creació No vol dir això que
la producció plantejada des d'un punt dt vista comercial hagi de ttntr per
forço una minso qualitat estètica, com freqüentment afirmaren noms i tls
seus seguidors Bon al contrari, lo producció dirigida al consum massiu
podia tenir ja en aquella època un alt nivali estètic -com dt ftt temo t com
tl propi Homs va demostrar publicant The Hous* of the Wolf ings- stmprt t
quan no es fes dependre la qualitat artística on mattnels nobles en un
procés d'elaboració complexe 1 de gran esforç, o bé en un tractament gràfic
1 formol manifestament luxós. Quan s'acompleixen tots aquests factors el
resultat no té perquè sor necessènemtnt una obra d ert sinó un objecte dt
luxe En tls productes comuns, lo qualitat estètica dopen d'altres factors,
generalment qüestions gràfiques 1 plàstiques, 1 d'entre tots aquests, un dels
més importants et l'aprof itamtnt dt los condicions econòmiques com un
estímul creatiu por oi projecte Només cal recordar quo, durant un període
històric encara prou rtctnt, aconseguir abaratir costos sense disminuir lo
qualitat dtl producte resultant tre considerat com una dt los competències
específiques del disseny Fou tl propi noms qui, on explicar IQ stvo
concepció dt l'ofici d'impressor, va definir tl entén estètic que hauria dt
regir «elaboració dol producte de consum
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'any improvement must M bawd an showing openly that the cheap
article is ehaap"18.
Lògicament, un segon motiu per • prendre en consideració els

alf abats da Horrtt ès la «èva influència M revolució històrica de l'art
tipogràfic la Influencia exercida per la Kelmscott Prati es ja una dada nal
f inqüestionable, aneara que el seu exemple servís més Dar indicar un camp
de traoall artistic que per a difondrà f consolidar un atiï 1 determinat da
disseny il problema It ara al d'esbrinar quin as at papar Jugat par aquests
nous alfabets an la Historia da la tipografia i da lesti! grafie contemporani
Lògicament, també an relació an equesta part da l'obra de homs, al marge
da tamps transcorregut i revolució seguida ptl disseny graffe das
d'aleshores, permeten considerar-la sanse necessitat da comparar-la amb
les línies dominants an al treball tipogràfic posterior Tal i com diu
Watkmson127. superat l'evangeli del pal sac, els tipus de Moms, i també els
seus llibres, adquireixen una dimensió històrica que els converteix en un
material summament interessant com a font d'inspiració per a creacions
actuals O aquesta manera, l'obra tipografica da Morris es resi tua en el seu
context històric i adquireix originalitat pròpia precisament perquè Ja no cal
establir e) caràcter del seu pionensme Des d aquesta perspectiva,
apareixen en la save labor gràfica duts línies da treball paral leles que
responen a situacions i problemàtiques diferents Par seguir l'ordre
cronològic de creació, la primera comprèn l'univers da les romanes; la
segona, consisteix en l'intent de revitalitzar l'escriptura gòtica

Tal i com s'ha dit anteriorment, el primar pas seguit par Homs en
iniciar la seva labor com a impressor fou al disseny d'un nou tipus d'alfabet
romà que havia de batejar "Golden" Les raons par las quals preferí
dissenyar primar una romana qua una gòtica son aneara desconegudes128 En
als escrits autobiogràfics, noms només explica haver començat per aquí
sansa explicar al parqué Com a màxim estableix els caràcters que havia de
tenir aquesta nova lletra "a lattar pura in form, without needless
excrescenses*'29 De tota manara, la revaloritzactó dels tipus gòtics
experimentada durant al sagla XIX és una conseqüència dal moviment
neogòtic malgrat qua, fins i tot a l'apoca da plenitud d'aquesta tendència, es
realitzessin comparativament pocs experiments an al sentit da recuperar
una tradició artística tan antiga Els antecedents histories da Morris an la
renovació dais tipus gòtics constitueixen al marc rafaranctal propi dal sau
segon alfabat, al tipus Troy, i par tant as consideraran an comentar-lo més
an datall No hi ha dubta qua Untant da recuperar l'escriptura gòtica
constitueix an al sau cas una gran aportació històrica, sinó la més impor-
tant da la seva labor gràfica, paro degut a lortgen i a la preocupació que
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Hnsptrtv«, qutde limitada • t'ambii mirai dt l'txperímenteció artística
vinculado al moviment ntogòtlc i al medievalisme militant, l, par tant,
resulta «i fenòmen tfllat santa solució it continuïtat «M vagada superada
definitivament 1 actitud hutortcìste Dissenyant uno romana, m canvi, i
malgrat que el seu model sigui de fet un nou vehicle de canalització p«r
actituds htsioncistes, situa lexpenment editorial de noms tu el context
de Itt arts gràfiques de le seva època tu relació ti qual IM seves propostes
poden suposar innovacions significatives De f si aquestes serien rtcullides
t desenvolupades per professionals posteriors

Cal tenir tu compte que totes les experiències cel ligràf iques d'anys
anteriors ts concentraren en l'anal t si de lescnptura romane i Its seves
diverses codificacions hi s tonques Tenia Request a lletra un coneixement
molt aorof onoii tant pel que fa e Its seves característiques fonnals com a
its estructurals, mentre que 1 alfabet gòtic només el coneixia des del punt
de vista del bibliòfil Per tot això, sembla prou logic out quan noms va
decidir dissenyar un al f «bet, optis per aquell que millor coneixia ja que
eixí únicament havia d afrontar un problema, el canvi tècnic que suposava
passar de la cal Itgrafta. Is a dir del gest de la mà que deixa un rastre, t la
tipografia, o sia una forma metal Itca que havia de fondre s D'altra banda
val a dir que la majoria de diapositives que Walker projectà en li seva
conferència pertanyien a exemples d impressors renaixentistes, els quals
majoritàriament utilitzaven alfabets romans, àdhuc quan la procedència
germànica dels impressors creava inconscientment una sinttfi d ambdues
tradicions.

De tota manera, la veritable actitud tfe Homs en plantejar la seva
romana fou la d establir un diàleg amo la producció tipogràfica de la seva
època a fi d aportar-hi elements ongmalr de judici in realitat, l'element
Implícit més important contingut en el procés de disseny del tipus Gölten
et» l'antagonisme estilístic plantejat per Moms t la tmprempte que durant
tot tl segle XIX havia volgut mantenir i millorar la qualitat tipogràfica
seguint It tradició del període entenor de la revolució industrial, it
Chiswick Press t tl seu director Charles Whittinqhem En aquest sentit,
resulten particularment reveladors tls apartats històrics out Morris
introdueix en tls seus escrits dtdlcets t It imprempta Comparats amb
d'altres textos leones de narris sobre art i disseny, l'epancio de parts
hlstònques no suposa cap element nou ja que en general narris sempre va
dedicar un especial interès a la problemàtica històrica tn general, i a Its
tradicions específiques de cada una at Its arts out tractava Per això, pot
Btssar desapercebuda It polèmica continguda tn aquests paràgrafs i encara
més que ts tracti d'una discussió totalment contemporània En considerar la



història da la tipografia 1 passar riviste als alfebtts m», importants,
ertiti tu et« època històrica. Moms analitza tit caràcters específics de
cada un, ttxi com Its teves aportacions estètiques t tècniques el problema
de ta composició de la pagina L'aspecte mes desteceble no Is tant la
coherència històrica del desenvolupament presentat per Morris ni tampoc
r objectivi tat de la seva anàlisi, al mat revelador és la contraposició
constant entre als miliare exemples de tipus moderns, as a <Hr als creats
amb posten on tat a la 'Romaine du Roí' del segle XVIIJ els anteriors
Lògicament al seu proverbial menyspreu pal Renaixement com a moviment
cultural li fa apreciar mas als tipus dels incunables qua als creats en el
segle XVI, o, de la mateixa manarà, aquells qua montanen un cart carácter
germànic an detriment dels qua manifesten més obertament la seva
vinculació a las tendències renaixentistes Així, par exemple, Morris
considera que totes les aldlnes pateixen d'una carta afectació decadent, lo
mateixa que impedeix trobar en tot el segle XVI una ventedle impressió de
qualitat1SO Definit el parèntesi històric que estableix els termes de la
comparació, l'anelisi da homs es centra en l'obra dels tipògrafs de finals
dels segles XVII i xvni, comunment denominada tipografia moderna Per a
comprendre perquè aquest plantejament respon a una polèmica contempo-
rània només col recordar que la Chiswick Press, al llarg de tot el segle XIX,
s'havia preocupat de recuperar els millors examples de la tipografia
moderna anglesa, concretament els diversos tipus C as I on En al moment que
noms es dedica a comparar sistemàticament l'obra de Caslon amb la de
Jenson par a demostrar lo superioritat estètica del segon, la contraposició
amb la Chiswick Press quedo perfectament delimitada

Tanmateix, abans de discutir las propostes da la Chiswick Press i,
per extensió, de la Unia seguida par tots aquells impressors que havien
intentat renovar la tipografia recorreguent i reproduint tipus més antics.
Homs reconeix el valor da la seva labor professional i artística
considerent-les com les principals millores estètiques acomplides durant
al sagla XIX an al disseny de tipus

"These and similar founts, cast by the above firms and others, nave
now come Into general usa and are obviously a great improvement
In the ordinary "motiern style" In use in England, which is in fact
the Bodoni type a little reducán in ugliness'151

Atès qua noms havia treballat preferentment amb la Chiswick
Press, as logic qua an referir-se al moviment da renovació de la tipografia
anglesa l'escullis com a principal interlocutor Da fat, la cita explícitament,
en un text junt a d'altres impressors'52 Are bé, les constants observacions



sobri its tipus Caslon, et r ¿disseny ; adaptació tels quals fou obra txprtsso
de la Chiswtck Prtss M lo He*** tels 40, «on un indici prou revelador del
fet que Mom« w dingeix preferentment • robra di Charles Whittingham
pare t fill. En tenir en compte la problemàtica contemporània, la reflexió
històrica de homs opera • tres livelli te dlscusió dlf rents d una banda
explica els errors estètics més freqüents de la tipografia utilitzada
generalment m el segle XIX, unes "xupedes" den vedes te la Bcioni Respecte
d aquestes, la recuperació teli alfabets Cesión suposa per a Moms un avenç
estètic indiscutible

The sweltering hideousness of the oodoni letter, the most
illegible type that was ever cut, with his preposterous thicks and
thins, has been mostly relegated to works that te not profass
anything but the baldest utilitarianism, and Caslon's tettar, and the
somewhat w try, but in Its way elegant old feted typt cut In our
own days has largely taken Its place"<s>

A la vegada, però, la Caslon édhuc en el medii més antic redissenyat
tn el segle XIX, la "Cation Old Face", is tamba una realització de repoca
moderna, i com a tal adoieix dels defectes propis de l'època En aquest segon
nivell dt la dtscusió, Morns, sense sortir mai te l'anelisi histórico í d'una
manera que sembla accidental, prendrà la Castori com a element de compara-
ció principal amb els alfabets que ell considera millors tes d'un punt de
vista purament estètic, els creats a finals tel segle XV per Nicolas Jenson
El criteri que permetrà d'establir la comparació serè el grau te leglbilitat
te cada lletra La leglbílttat seria una qualitat funcional que depèn en
primera instància te la mateixa forma te la lletra i l'objectiu primordial
que haviae de perseguir tot disseny ador

•this is best furthered by the avoidance of irrational swellings and
spiky projections, and by the using of purity of form*IS4.

En segon lloc, la legtbilUat dependrà te l'espai blanc al voltant tel
signe i per tant resultarà te la combinació equilibrate enti« el fons blanc i
la taca negra noms plantejarà aquest problema en termes te "prosa", però
que en fer referència a la forma te la lletra esdevindrà una exaltació te la
lletra rodona que segueix la proporcionalitat romana, és a dir que partirà
del cercle en la construcció te la O, en detriment te les elíptiques t les
ven an t s te xuoades La Cesión és una lletra rodona en la o però en la
construcció te las altres afecta una petita tendencia a la elipsis t a
l'estilització Noms, en canvi, preferirà, seguint els motels te Jenson, una
tendència a l'allargament tel tipus ja que accepta el quadrat com el marc



geomètric adequat per • lletres d'amplada mu joña, com la a i le c1H

Tanmateix, no es aquest et principal inconvenient de la Caslon sinó un
problema de forma:

"Even the Caslon type whtn enlarged shows great shortcomings tn
this reiftet: the ends of many of the letters such as the t and the e
are hooked 19 in a vulgar and meaningless way instead of ending fn
the sharp and clear stroke of Jensen's lettere; there Is a grossness
fn the upper finishings of lettere like the c, the a, and so on, an
ugly peer-shaped swelling defacing the form of the letter..."l3*

Un segon tipus de defecte important de la Caslon, proci ' caracterís-
tic de tots el tipus moderns i portat fins a l'últim extrem per la Bodom, és
l'excessiu contrast de gruixos entre els traços components del signe Per a
florrts una romana havia de ser

"purt in form, severe without excrescenses, solid, without the
thickening and thinning of the line, which is the essential fault of
the ordinary modern type and which makes it difficult to read*137

Front a tota l'evolució moderna, Jenson exemplificava tots els
valors contraris existència d'un equilibri a partir de similituts i no de
contrastos entre tots els components, potència expressiva en el tractament
de les formes i en els acabaments de les astes, i el que e més era perfecta-
ment rodona, tampoc no tenia cap ornament ni exaggerecions en el traçat, i
la lletra apareixia en tota la seva simplicitat estructural Només amb
aquests elements aconseguia compatlbilitzar un alt p/au de leglbilttat amb
un molt bon nivell estètic Jenson i, per extensió, els primers impressors
venecians que utilitzaren els seus tipus eren així els millors dtssenyadors
de tipus de la història128. Partint d'unes premises similars i tenint en
compte les consideracions estètiques fetes sobre els tipògrafs de l'època
tarroca i H lustrada, Morris només podia proposar-se reviure la tipografia
pnsomana ja que:

' wnen 111» so obvious that this is the best and clearest roman type
yet struck, i\ seems a pity that we should make our starting point
for a possible new departure of any period worse than the best if
any of you doubt the superiority of this type over that of the
seventeenth century, the study of a specimen enlarged about five
times will convince you"tlf.

De fet un dels factors més Influents de tota l'experiència editorie]
de Moms fou la dt cridar l'atenció dels professionals sobre els tipus dels



pnmtrs impressors I, després dt It Keimscott Press, n f mm diversos
intents per recuperar tol aquest patrimoni tipogràfic l tt dissenyaren
diverses adaptacions dels tipus Ut Jenson I4° horns va crear la seva
romena, l'alfabet Golden, a partir d'ampliacions fotogràfiques dt dos models
dt Nicholas Jenson, un ve ser utilitzat com t base et reproducció t l'altre ho
va ser com t referència per orientar la interpretació Per a les ampliacions,
Morns va utilitzar blocs dt ttxt extrets dt dos incunables, l'edició dt
Jacobus Ruöeus (o Jacques It Rouge) del llibre d'Aretino Histona Fwrtntìns
publicat a Venècia ti 1476, f l'edició de Iti obres de Pllny realitzada per
Jenson o Venècia ti mateix any Va guiar-se preferentment per Its
ampliacions f otogrl fiques del llibre dt Rubeus t per això sovint s*ht
considerat t) tipus Golden com una interpretació dt Rubeus més que no pas
de Jenson, mol grò t que sempre es reconeixin Its similituds existents entre
els tipus d ambdós impressors141 En explicar el seu mètode dt dtsseny i
1 elecció d'un model historic dttermmat ptr al seu tipus, Homs únicament
fa una referenza genèrico ois impressors venecians del període 1470-1476
142 No obstant, malgrat que alguno vegada es consideren els tipus dt Rubeus
com una font original, en rtalitat són tipus dissenyats per Jenson on, ai
màxim, Rubeus introduí algunes van oc ions ptr tal d ampliar tls components
de la ftmítta tipogràfica143 Jenson fou uno dt les figures dominants on
Vombient de la Impressió veneciano en el stglt XV f molts dels tipus
empro t s a Venècia deriven direct ornen t dels seus models sine són els seus
De tota montrt, el fet que er explicar la historia de lo tipografia Moms
només faci esment de Jenson suposo un indici prou favorable envers lo
Ipòtesi que Its veritables fonts històriques dt l'olfobet Golden són models
Jenson t no Pubeus

Les modificacions del tipus original introduïdes ptr noms tn et stu
redi s seny són prou nombrosos, poro tn general 1 seguint r anàlisi dt Paul
Nttdhom l44, quesi mai intervenen tn l'estructuro 3t la lletra sinó que
només actuen sobro tls detalls estilístics u major part dols canvis optren
sobre la formo dols peus amb un intent dt regulantzar-ne Its proporcions ;
elimmar-ne Its venae ions d'amplada tn lo conformació dt l'entrego rodona
dol peu Esdevenen totalment rectes i prou omples tn relació e le mido de
Tosto vertical Uno segona variació important fa referència oi punt de lo i
tn tl disseny dt Homs desapareix It formo circular dol modtl original
substituït ptr un rombe desplaçat lleugera- ment cop t lo dreto 14S

Curiosament, Morris no monté tn aquest alfabet la modificació dt la t de
caixa baixa que novio introduït tn l'alfabet Basle quan feu ledició dt la
sevo stgont novólo Tht Roots of the ttountdins Llavors novia substituït la
borra contrai de la e que ostavo inclinada tn tl modtl originai ptr uno



d'horitzontal144. an §1 tipus Golden, Morris m nenes monte li torre inclina-
do sino que n accentua la seva inclinació

Que en ti f f «disseny nomi no retoca tn absolut l'estructura
queda perfectament de manifest per diversos detalls importants. En primer
Hoc, Morris no ti cao problema en dissenyar la w, u.i caràcter inexisttnt en
i>ifa>>?t original, ja que, malgrat intentí ajustar-se als caràcters estruc-
turar Tupí j dt 1 signo t no denvar-lo d'altres signes semblants147, parteix
de l'es t run u» e propia de l'alfaoet sonsa introduir cap canvi substance! En
segon llu, l'enfosquiment general dot tipus provocat únicament pel
regruixemem «e tatos Its astes es una variació plantejada an al sentit de
les negretes de totes les familias tipogràfiques, àdhuc an la pnmera
generació El fet QUO tant pot haver astat obtingut retocant al modal segons
intenció expressa de Moms com ser un afecte produït par l'ampliació
fotogràfico146 pot ser indiferent a l'nora d establir el grau de modificacions
introduïdes per homs però confirma la seva decisió de no modificar-ne
l'estructura Aquest regruixement no servia tant per a ta defuició del tipus
com per a les necessitats estètiques de Homs en composar la pagino
pujava el to global de la caixa de text i esdevenia així una massa més
compacta, mes fàcil de contrastar amb el blanc del marge En aquest sentit,
l'enfosquiment aportat per la Golden demostra una aproximació molt grafico
per port de Morris al problema de la retolació ja que intenta millorar
formalment I efecte global de tota la pàgina potenciant-lo molt por damunt
dels entens de repòs i fociiitzocio de la lectura que buscaven els tipus
moderns La mateixa tendència apareix en el plantejament dels peus abans
descrit ja que en establir uno entrega totalment recte entre asta i èpex,
noms adopta el procediment propi de las egípcies Malgrat aquestes
petites modificacions, l'estructura Jenson es el que domina en l'efecte
gràfic global i garantitza la qualitat estètica í funcional del tipus

Allò on quedo més clar l'acceptació de restructure Jenson és en el
mètode de disseny seguit El procediment de retocar un tipus existent
treballant directament sobra ampliacions tipogràfiques implico necessària-
ment Intervenir únicament sobra lo forma dal tipus, mai sobre l'estructura
constructivo Par a aconseguir un canvi d'aquestes característiques, Homs
hauria d'haver determinat un mòdul bàsic, establir al constructor da
l'alfabet i a partir d'aquí variar als elements arquitectònics de l'alfabet En
aquest sentit només cal recordar qua Morris no s'ocupo mat de considerar el
problema de las mesures Implícit an l'adaptació dal cicero venecià amb que
Jenson treballava a la pica anglesa això astava obviat an l'ampliació
fotogràfic« i de fat fou Walker qui s'encarregà directament de realitzar la
traducció par procediments fotogràfics149 El fet que Mortis no entrés ni
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tan Mit a tenir an comptt aquest problema paleso quina ara la tava actitud
an afrontar al disseny tipogràfic i com dóna prioritat ais aspectes
purament formals par sobre dt las qüestions tècmco-formals propias del
disseny tipogràfic derivades de l'obtenció d'unes formas mitjançant la
fundido da plom Així, alt ratocs fats par Morris desprès de la reducció dal
tipus no sen sinó ajusts formals, mal correccions òptiques adequades t
depenents al cos da la lletra Això pot explicar alpins fenòmens curiosos en
la labor tipogràfica da Morns com Is el fat que, una vegada dissenyada la
rodona d'un alfabet, no intentés crear altras cossos ni las variacions dt
famílta tipogràfica Ell justificava aquest seu desinterès par raons pura-
ment teòriques sense tenir an compte als problemes reals da la confecció
de llibres o pràctics da la creació tipogràfica Així, buscar las variacions
de família, ara una marta da contrasentit amb al entén de perfecció que
novia dt guiar al dissenyedor en la creació dal primar model

"When you nave once got your roman letter as good as the bast triat
nas been, i do not think you will find much scope for development
of if m

Possiblement la lògica d'aquesta asseveració és inqüestionable i
més des d un punt de vista artístic però resulta perfectament il lustratwe
de 1 apro A i mac i o de Moms a l'art de lo tipografia En primer lloc demostro
la stva total incomprensió dei què és ven t ab i e men t un alfabet ni que son
els principis formals dels tipus mòbils fosos de p'om Això I impedeix
també comprendre què és una família tipogràfica, las relacions formals 910
implica entre els diferents membres m las seves funcions an la composició
d un innre151 Dt fet, la utilització dt procediments fotogràfics en al
procés de disseny h impedeix sentir la necessitat d« diversos cossos
perquè la fotografia als hi pot donar tots, àdnuc els no normalitzats, paro
això li impedeix veure com vana la imatge gràfica d un tipus quan canvia el
cos El procediments ha resultat ser un molt digna antecedent dal sistemo
actual da la fotocom póstete paro també edoleix dais mateixos mals, la
impossibilitat da reconèixer com la forma dal tipus asté condicionada per
la a/andana, un dais preceptes bàsics dal disseny tipogràfic

Una possine explicació d aquest fat pot trobar-se an la stva
formació dins (as arts dal llibre I la manare d« concebre la pàgina Des dt la
perspectiva da Moms, aquesta as forma par combinació da las dues caixes
disponibles del tipus an un ùnte cos, la alta 1 la baixa, cosa qua redueix el
repertori griffe a la minima expressió Aleshores, l'assignació dt funcions
dats elements dins la plana esdtvé excessivament òbvia Its capitals
serveixen per als títols i la calm bai)« composa al taxt En als llibres de



la Keimscott Press, «mesti limitació d elements tipogràfics queda
dissimulada per la utilització de caplletres ornamentadas especialment en
aquelles planes on W apareixen títolsl52 Ito at pot Elider que, an tots alt
saus llibres, Moms també va reduir als components dal tatet relatius al
contingut a un sol, suprimint tot alle, com notas, glosas o citat, qua
requereixen d'un tractament formal diferenciat an la compostela dal taxt

En aquest sentit, quan as compara al procediment tipogràfic de
noms amb al costum vuitcentista da combinar molts tipus 1 cossos
diffranti, limiter-se a utilitzar al elements gràfics mínims suposa
evidentment una innovació an la direcció que haurien de marcar els gustos
grafies propis dal segle XX, però en el seu cas particular mes aviat
demostra un plantejament mimètic respecte dels manuscrits Per les
característiques pròpies de l'escriptura manual, els manuscrits rarament
disposen de diversos cossos de lletra i tot el Joc gràfic consisteix en la
modulació de la pauta cal ligràf ica El compliment artístic ideal per aquest
joc el donen les caplletres, les il lustrations i d'altres possibles ornaments
de ta pàgina El model continuà invariable en els primers llibres impresses,
però les possibilitats combinatòries de la tipografia aviat feren augmentar
considerebtement el nombre d'elements en joc i satisfe" les diverses necej
sitats funcionals que anaven sorgint en la redacció de llibres A l'època de
Morris la riquesa tipogràfica podia servir perfectament tots els requisits
funcionals í estètics del llibre sense haver de menester ornaments t deco-
racions Tota la qualitat gràfica esdevenia un problema de combinatone
plantejada no tant per la varietat de formes, com pel joc de mides, de tons,
i de nous elements disponibles -les versaletes, per exemple- En reduir tot
el joc a dos únics elements, a més. totalment integrats entre ells. Moms
reprodueix mimeticamtnt el model dels manuscrits i, per això, en confec-
cionar els llibres de la Kelmscott Press, esmerçà molts més esforços en el
disseny d'ornaments i caplletres que en comprendre els principis
constructius dels alfabets i aprofondir an el camp dal treball tipogràfic, e)
que potser no hauria estat tant coherent amb les seves aptituds de
decorador paro si més relacionat amb aquell art de la tipografia que tant
l'interessavaI5S

El mateix principi mimètic respecte de la calligrafia i la tradició
dels manuscrits apareix quan as considera el disseny de l'alfabet Golden Sí
es consideren únicament las formas de las lletres, l'aproximació calli grà-
fica al problatiM. de la retolacíó s'entreveu en el tipus de modificacions
introduïdes par Moms an al tipus originari de Jenson Observant els
esboços preliminari al disseny da la Golden, Moms traça primer el perfil
exterior del tipus en llapisl94, pare en pintar l'interior de negre apareixen



,1.270

perfectament visibles e)s traços d'una pluma cal ligràfleí tallada amb 10
punta recta en una Inclinació de 45* OM forma els epexs i estableix ï«
modulació bastea per controlar la variació de gruixos segons es tracti de
traços horitzontals o astes verticals De la mateixa manera, totes les
formes rodones alquireixen una engularttat que només s'explica pel canvi de
direcció en el trac d'una pluma d'aquest tipus. Aquest seri un dels efectes
que es perd amb la reducció fotografica del tipus i desapareixerà en el
procés de preparació de la matriu. La circulentat del perfils en tase a
formes independents tan pròpia dels caràcters tipogràfics no s'aconseguiré
plenament fins que el punxonl·lta talli ets tipus, ja que en aquest procés
tècnic, les formes rodones són més senzilles d'equilibrar estèticament que
les angulars En el cas de noms, és evident que tot el procés de disseny de
l'alfabet Golden esta plantejat i es desenvolupa per l'aplicació directa dels
procediments cal ligréf ics, únic procediment on existeix un control
instrumental de la forma que garantitza la proporcionalitat del resultat
Per aquesta raó. Moms només pot intervenir sobre la forma del tipus sense
adonar-se que en el disseny per a tipus mòbils, l'arquitectura interna de
i alfabet procedeix per entens totalment diferents als del curs i el gest
car 1 instrument ha von a t totalment D altra banda el fet que, en ultima
instància, els components del tipus derivin de procediments cal h gràfic 3
és el que diferència existents la romana de Mom s dels tipus egipcis,
encara que tots coincideixen en entregar el peu a 1 esta amb un angle recte
Aquesta familiaritat amb la cal ligréfia serà molt fecunda en el moment
d'emprendre el disseny de tipus gòtics, ja que, per tradició històrica,
aquests alfabets constitueixen una de les formalitzacions modulars més
adequades a les característiques de 1 escriptura manual

Finalment, per a comprendre el procés de disseny seguit per Morris
en la creació de la lletra Golden cal tenir en compte una dada relativament
marginal però significativa Val la pena constatar que tots els manuals de
cal ligrafia antics que noms va consultar quan il luminava manuscrits
•almenys els que estan localitzats i catalogats entre els volums de la seva
pnmera biblioteca- abordan la qüestió de la lletra des del punt de vista
formal sense fer menció de les qüestions estructurals Aleshores, no té res
d'estrany que en iniciar el diseny d alfabets, Morris el plante j i com un
problema de variació formal De tot el camp de treball de la imprempte, alia
on Moms posara més clarament de manifest el seu talent en la creació de
caràcters d'escriptura seré en el disseny de caplletres. Contrenàment al
que feu en dissenyar alfabets tipografies, en aquestes Morris els
procediments més característics de la configuració de lletres treballa per
forma i no per línia, i elabora abans el contrao/afisme que el grafisme
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dibuixant sempre el negre de) fons f deixant il signe m blanc Això no té res
d'estrany st es recorda que ¡toms dominava perfectament la tècnica del
gravat xilografie t per tant projectava comptant amb Its característiques
dtl tallat dt la fusta mentre que mai no havia tingut cap contacta amb la
fundido di tipus En aquest cas, il seu mètode di disseny odoleix f a la
vegada té il o/en avantatgi d un punt di partida exclusswament formal
afronta el disseny dels caràcters d escriptura amb els mateixos procedi-
ments qui il dibuix d'ornaments o al disseny d'estampats, malgrat el canvi
tècnic existent

Per altra port, st es té in compti il tipus di producte qui noms
pensava crear amb la seva imprempta. il model dels manuscrits esdevé
rímica referència vàlida existent en la historia per a definir ta qualitat
artística que busca in els seus llibres incara qui sigui per mira
comparació D'una banda, en considerar els incunables des de la perspectiva
anglosaxona i alemneya. observa com in la majoria dels ca--os, precisament
per ser tis primers llibres impressos amb caràcters mòbils, imitaven els
manuscrits i que durant mi cert temps la imprempta es preocupà
d aconseguir per procediments mecànics els resultats obtinguts amb la
il i um; nací o Aquesta fou una de les conclusions a què ambe estudiant ois
gravats xil lografics en els llibres alemanys de finals del segle XV155 Per
aquesta raó no dubto en considerar els manuscrits i els primers llibres
impresses com expressions de la mateixa forma artística i en valorar-los
com a tels136 Per la mateixa raó tampoc no te res d'estrany que consideri
els valors expressius de la cel ligrefia i dels manuscrits com els entens
des dels quals plantejar Sa realització tipogràfica de llibres amb tipus
mòbils Així, per exemple in canviar el punt perfectament rodò de la i de
Jenson per un "delicat carro". Homs afirma tot seguit

" To be snort, the litter should be designed by an artist and not by
an innginitir157

En conjunt, doncs, i especialment pii qui fa al disseny di lletres
romanes, la labor tipografica di Moms es c arac t en t za Dir sir
essencialment un treball d'anelisi i síntesi formal qui utilitza aquells
procediments, com il cal hgrafic, que li son més directament coneguts
Aqueste sene l'actitud pròpia di l'artista que pos t enormen t havien
d'heretar molts dissenyelors gràfics quan comença a treballar en un ofici i
in un medi tècnic que no domina En aquest sentit coincideix in molts
aspectes amb il procés di treball seguit per noms in altres oficis per ell
practicats, consistint en establir un model estètic, una pauta referent a la
qualitat del resultat, i utilitzar tots aquells procediments creatius que ja
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domina per crear un estil propi 1 adequat De: d aquesta aproximació poden
establir-se t comprendre s molt millor moltes de Its aportacions
importants d« noms a la tradició del disseny i its arts decoratives així
com definir la seva ohginelitet creative

De tota manera, precisament pel treball formal derivada de la seva
formació calligràfica, l'alfabet Golden constitueix un important model de
romana de fináis dtl segle MIX que permet aplicacions dt tots tipus tant en
la composició de llibres com en It creació d'altres tipus de suport com els
que es dirigeixen més directament a aconseguir resultats d'un fort impacte
gràfic Després de Morris d'altres ímprts- sors t grafistes, especialment a
America, van utilitzar la lletra Golden o vanee ions d'aquesta per a la
realització de treball«; propis ds la producció comercial normal, la qual
cosa demostre out, presa per tila mateixa, la romana de Morris, tot 1
derivar molt directament d'un dels models més antics tn la historia de la
tipografia, no és una lletra arcaica n» tan sols histoncista Si tn Its
aplicacions de la Golden fetes per Homs tn els seus llibres, aquest tre
l'efecte dominant, això es deu més a la composició general de la plana, al
procés d'impressió manual sobre un suport d un acabat rústec t relativa-
ment primitiu La remana de Moms va permetre la difusió dels mocels
originals que l'havien inspirat mostrant tl resultat Que s'obtenia utilitzant
lletres diferents a les habituals tn la composicó d'ima caixa de ttxt
D'altra banda, a través de la Golden Moms va aconseguir fer realitat la
seva mantra d'entendre Ihistoncisme artístic com a mètodi de disseny a
treves de l'estudi i presentació de models històrics tre possible tret or
solucions més actuals i ampliar així tl catàleg tipogràfic disponible per al
graf isrr,, contemporani Si a més, seguint les seves mattixts paraules ts
descobreix un gene n c tsptrit gòtic tn Its modificacions introduïdes per la
Golden sobre un dels pnmtrs exemples de romana156, aquest nou tipus de
lletra li va permetre demostrar a la pràctica l'actualitat de molts
preceptes de 1 art medieval

Un plantejament similar regeix tl disseny del gut sera 1 obra més
coneguda i famosa del Morris impressor, tls alfabets gòtics El mateix dia
en que Moms mostrava a Walker les primares proves d'imprempta dt
la 1 f abe t Golden, li comtntà la decisió dt provar dt dissenyar un alfabet
gòtic '" uedicà tot l'estiu del189l a treballar sobre tl nou alfabet i
entre Agost f Setembre estava a punt per fondre És difícil establir tls
motius que impulsaren Morris a reviure un tipus d'escriptura que quasi
havia desaparegut totalment de les impremptes i la producció editonal,
txcepte a Alemanya, desplaçada per la romana Àdhuc tn tl període històric
qut Morris preferia. Its lletres gòtiques s'observava una tendència general
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t ebendonar-le* t CIMI ü It mm tltfiHIWtt A Espanya, per exemple, la
ttvt desaparició obeeix • HM dtcret llei d'Isabel It Catòlica pel qual
s'obligava t tots eU ciMirrafs t adoptar la minúscula romana i It cursiva
l·l t com l'havien codiile, I el» humanistes italians ft que It major part
descrits oficials havien xebot per ter totalment indesxifrables Si la
lletra gòtica s havia convertit en una de les escriptures més HlegiDles de
totes, això ara degut an gran part al fart desenvolupament experimentat
des da l'edat mit ja i tl fat que alt mestres cal lígref s, preocupats
principalment par l'estètica la l'escriptura havien multiplicat lat
contraccions de signes t la recreació de signes pare) iels fins esdevenir
una escriptura Aquestes foren (at cantat de la fi legistinti de la lletra
geltet exposades per Mams i, segons Havia d afirmar posteriorment. el
veritable objectiu que es proposà an dissenyar un alfabet gòtic ara "to
redeem the Gothic character from the charge of unrttdtbltntss which is
commonly brought ageinst it" m

De tota mantra, que Moms sant is tant ínteres per aconseguir que
els tipus gòtics tinguessin una aplicació a la seva epoca no hauria de
sorprendre atès t* stu medievalisme teonc. innegable en tot olio que fa
referència e I art Però en la seva evolvete practica com artista, s'havia
allunyat prou i prou significativament deh models medievale en molts i
diversos camps Considerar els manuscrits i als incunables com las úniques
vtnttbles obres mestres de les arts del llibre es una idea totalment
comprensible i coherent amb la seva concepció dt I art, pero no ho ts tant
amb la seva actitud com artista t menys ho Is encara la decisió de reviure
a la pràctica una forma artística que ja havia desaparegut totalment t no
per raons només imputables t l'avanç de la societat industrial Dt ftt, lo
decisió de dissenyar un nou tipus da romana, par molt histoncista que fos
el seu plantejament, resulta una conclusió lògica dt la seva evolució
personal en el camp de las arts decoratives an general i del llibre an
particular Des del 1957, rtorrls no havia tomat t escriure en lletra gòtica
t encara, aleshores, quan ho havia ftt en il luminar als primers manuscrits,
estava molt més interessat an Its il lustracions i la il luminació que en el
problema específic dt l escriptura La decisió de reviure l'escriptura gòtica
en r amb 11 tipogràfic només pot respondre a qüestions històriques o teòri-
ques, t aleshores només at compren an relació t aquell moviment neo-
gòtic que havia dominat molts camps dt Its Belles Arts t mitjans dt segle
Morris no fou ti primar ni tampoc Tunic an volar utilitzar tipus gòtics i
dissenyar llibres amb un marcat caràcter medieval t partir del ttxt
pròpiament dit Pugin havia utilitzat sovint aquests caràcters, tractats
sempre dt manare heràldica, com elements ornamentals aplicats en la

I
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decoració ffobjectes diversos com plets, vitralls, f demés objectes pi
parament ecclesiastic Alguns dels seus seguidors arquitectes f decoradors
havien continuat aquesta pràctica En el camp específic de la imprentóte,
William Pickering figura miri els impressors més importants des del punt
de vista artístic que va confeccionar portades amb tipus i ornaments
gòtics quan volia aconseguir llibres d'un alt nivell artístic161 Però àdhuc
Digby Wyatt Havia adoptat motius gòtics i UM escriptura semiheraldica en
tíisenyar algunos cobertes t*2 Un fenomen similar succeí contemporània-
ment on d'altres contrades on un fort sentiment nacionalista i romàntic per
recuperar un passat especialment puixant a redet mitja feu sentir oi desig
de disposar do ma t en al tipogràfic adequat por a reeditar amb tots els
honors la literatura dol passat163

En el cas concret de Morris, però, el seu intent d'actualitzar la
tipografie gotica no denva d'una actitud merament nistoncista o
neo-gótico ja que, en els anys 90, Moms com artista osti ja molt lluny de
les intencions medievalistes dels inicis de la seva cerrero. El sou medieva-
lisme seria de tipus diferent al desenvolupat o mitjons de segle i pot
comperor-se amb el que en la dècada anterior guiava la creació del taller
de tapissos a noms & Ço Aleshores, l'actitud de Homs en vr -r recuperar
una forma d'art totalment desapareguda respon no tant al pro*. jsH de
reviure un estil sinó al de reinterpreter- lo en sentit modern fins
convertir-lo en una forma decorativa actualitzada aplicable en tant que
estil original Aquell tipus d'arcaisme patent en molts dels tapissos de
Homs & Ço, malgrat la delicada elaboració del dibuix i el lànguid
classicisme de les figures, es correspon perfectament amb l'estil
volgudament antic dels llibres de la Kelmscott Press on lo composició del
tipus gòtic es complementa amb una decoració renaixentista en els marges
i caplletres, pe -ò encara més evident per la utilització d'il lustracions de
Burne Jones, e ib el classicisme estilístic que caree t entre ei seu estil de
maduresa D'altra banda, l'arcaisme de procediments i moteriols fan
d'aquests llibres uns objectes per a ser mirats i per o ser llegits sempre
com un objecte rar, almenys tant rars com ho poden ser els tapissos en les
perets d'una casa burgesa. Així, doncs, el tipus de medievalisme que oro
inspirava noms respome més aviat a un interès de coire teòric 1
experimento! semblant al que l'impulsà a recrear l'art del tapís en el segle
XIX i instituir-lo entre les arts decoratives contemporànies

Així, si el taller de tapissos suposava per a noms la possibilitat
de demostrar el seu tolent artístic on U forma d'art aplico«1» Mue més
s'assemblava a les Belles Arts, en el cos del disseny ?un alfabet gòtic el
motiu que l'impulsà té un caire molt més te on c une de les seves cc.iciu-



stons m 1'estudi de manuscrits 1 litaras Miles fata r<i»»*nv*s a la gènesi
històrica de IM lletres t •! procés de formació da la calm baixa a vanir de
ta caixa alta, mentina realització de l'escriptura romana1*4 u lletra
gòtica, an canvi, ara par a «orris l'exemple mat evolucionat da cai}« baixa
ja que partía da la codificació carolingia qua havia utilitzat an als saus
darrers manuscrits Paro la gòtica textur ('the black letter') ara a més el
desenvolupament propia- mant medieval da l'escriptura, evolucionant més i
millor an la vessant da las minúscules qua an la da las capitals165 Així, si
la romana 11 va permetre experimentar 1 «Interpretar las majúscules i
tota l'escriptura derivada d'ella, dissenyar un alfabet gòtic suposava
experimentar amo las formes originals da its minuscules Des d aquesto
perspectiva, resulta mas fàcilment comprensible com Moms podía
plantejar-se crear un tipus gòtic que respongués a tas necessitats
artístiques da la seva època i podes aplicar-se en ta confecció de
determinats llibres, i no únicament ets produïts a la Kelmscott Press ¡*tr
això, independentment del tipus de medievalisme que inspirava el Moms
madur en ta seva darrera aventura artística, el fet és que amb ets dos tipus
gòtics va aconseguir de fer militat 11 que havien intentat ets neogòt /es
sense l'afectació que caracteritzava els millors productes grafies d aquest
moviment, àdhuc en el cas de Pugin Per tot això, malgrat l'interès contin-
gut en el disseny de la seva romana i d'altres proves gràfiques realitzades
a la Kelmscott Press, el seu alfabet gòtic, composat del cos "T'oy* i et cos
"Chaucer", és, ptrafrtsajent Paul Needham, una obra mestra 4e l'art del
segle XIX i ta contribució més important de Moms a ta h:¿tona de la
tipografia166

El caràcter experimental que l'inspirava en el disseny del tipus
gòtic i que t'aparta dets pressuposes propis del medievalisme queda
encara ni¿c •?» miwifect en considerar les fonts històriques utilitzades per
a dissenyar aquest nou model. Paradoxalment, Moms no va agafar el que ell
mateix qualificava de tipus més gòtics, las versions tipogràfiques de la
lletra "textur" utilitzades par Gutenberg i Shoeffer an ta Bíblia de 42
Unías, sinó models més ecclécUcs que» palesaven .n« "erta transició vers
las romanes167. Empri par in« pi rar-se al tipus di gòtti, i rodona creat per
Shoeffer i Fust en llibres posteriors com la Bíblia de 1462. í als models
emprats pats impressor« Gunthar Zainer d Augsburg t Men elm de
Strasbourg Da tots, t'obra que millor coneixia és to de Za ner, de qui
admirava especialment als gravats xilografies dats «eus llibres168. Pel
que fa als tipus, Moms considerava la lletra de Schiffer com un exemple
de rodona de caràcter totalment gòtic sanse cap contaminació romana, i
una de tes més belles i llegibles dal corrent gòtic m, les de rtentelin 17°,



en canvi, constitueixen un exemple ü roman« qut manté algunas de lat
característiques di I escnptura gòtica, earn "the cnsp floweriness", sense
partirà la »alla simplicitat da la romana, al modal de latitar correspon a la
fasa mis evolucionada da la tipografia I presenta maltas similituds amb el
tipus da roman« que crearien alguns Impressors alemanys afincáis a Itàlia
a finals dal segle XV171, concretament al tipus conegut com Sublaco m

L'alfabat da Monis sana una sintesi i reinterpreted d aquests tras
models dissenyat amb al propòsit da far més llegible l'escriptura gòtica
parà també d'adequer-se als mateixos principis tlpogròftcs qua all havia
establert an relació a la romana

A difarancia da la Saldan, l'alfabet Tray, i al sau cos 12 anomenat
Chaucer, és un disseny totalment original da Moms Malgrat utilitzar
models histories, no manté, para, cap dais caràcters concrets dt cada un,
buscant d'obtenir una síntesi nova Per a dur a terme al disseny va
considerar i estudiar en primer lloc les causes de la il legibilitat de
l'escriptura gòtica conduint que en bona mida, aquesta resulta de la
quantitat de contraccions existents en als llibres provtnents de la imitació
dels manuscrits Una segona causa sene r abundància de lletres unides
entre elles175 Lògicament, la pnmera operació realitzada per noms en el
seu disseny fou el de reduir el nombre de signes a dissenyar a la quantitat
de l'alfabet per a no reprendre aquests 'inconvenients*174 Això suposava el
primer pas per a aconseguir un caràcter modern i aplicable a Tactual i tat
Un cop decidit el repertori de signes, procedí al disseny del tipus
utilitzant també ampliacions fotogràfiques, però usan t les merament de
guie De les descripcions històriques fetes per Morris, es desprèn que
utilitzà preferentment com a model els tipus óe Schoeffer ja que de tots
eren els que millor s'adequaven al propòsit de crear una lletra
veritablement gòtica, tanmateix, no hi ha cap constància de com procedí
exactament175. Ara bé, la textura resultant en composar la caixa de text
amb l'alfabet da noms, s assembla d una manarà prou colpidora a las
pàgines de Shoaffar sarna que això suposi treure originalitat al seu
disseny Ara, però. Moms introdueix canvis sensibles en la mateixa
estructura del tipus, buscant sempre una asimetria constructiva. Tal i com
destaca Naadham, al cas més evident apareix en la construcció de la l
majúscula, on as pot veure Morris lluitant par resoldre asimètricament els
dos àpexs laterals m Las planas da prova mostren com el procediment
calligrafie fou el mètode bàsic da disseny si bé an aquest cas hi ha un
esforç patent an regularitzar les formes a partir dels blancs interiors En
alguns casos, especialment en la w, la v i la h, noms recorre al model de
les uncials parò integrant-las ràpidament a les característiques
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estilístiques pròpies iti MÍ tipus Aquest w pot reconèixer ptr MM certa
anguiaritat m tit traços sobretot M tlt puntt d'unió entre It« oïftrtnts
••tas, mes remarcats on )• part tuptrior EI li llttfi» lleugerament
arrodonits en la part Inferior buscant sempre l'efecte asimètric Aquesta
unté tt rwol Quast sempre amb UM Muti inclinada • 45* ojue recorda f UM
manera molt marcada el rastre deixat per un angle da pluma dels mateixos
graus Aquest eftcte queda mai evidenciat visualment per la inclinació de
les el lipses interiors de les rodones, perfectament regulars però inclina-
des segons UM diagonal aneara nét pronunciada (tendent alt 30*)i?7

El 1892. coincidint amo las primeres converses per realitzar UM
nova adieté da t'ottra da Chaucer paro tambe par a podar emprendre
diagramecions a duet columnes tama variar als formats mat habituals de
la Kalmscott Pratt, Morris dissenyà el cot Chaucer da Valfebet anterior
l'aspecte més rellevant d'aquesta segona versió fa referència a let mides
Et Troy Mvia estat fos en el cos conegut per "Great Primer', al cos del
Chaucer correspon exactament a UM pica, Is a dir a 12 pts, 1 per tant és
igual a la Golden. Aquests fora« els alfabets de què disposava la Kelmscott
Press per a la producció dels seus llibres, considerant la distinció entre
romanes i gòtiques, tots foren utilitzats en UM mateixa proporció i el seu
ús depenia exclusswement de la t emética i la concepció estètica del
llibre1*

Malgrat qua an tots els anys següents la Kelmscott Press no va
impilar el catàleg de tipus, els experiments tipogràfics de noms no
havien encara conclòs El 1892, va voler dissenyar un tercer tipus i, segons
anunciava al punxomste an UM carta, a finals del mateix any comptava
tenir acabats els esbossos d'un nou alfabet *tn English size*, és a dir. del
cos d'una pico Malgrat que M s ha conservat cap d aquests esbossos, les
Mtes de Cock ereil n'indiquen l'alfabet Subiaco com la base del seu nou
disseny m Par altres Mtes del mateix autor, darrerament s'he pogut
saber que s havien tallat els punxons de tota la caixa baixa an un cos 16
però el model rasté inacabat1§0 Desprès de la seva mort fou reprès i
continuat per St John Hornby an la seva imprempta privada, l'Ashendene
Press La nova versió as coneix també pal nom "Subiaco".

El projecte d aquest alfabat, parò sobretot la font històrica
utilitzada, demostra ancora més al caràcter experimental de les proves
tipogràfiques de Noms Dissenyades UM nova forma da romane que
presentés la forço expressiva i yéfIca de las gòtiques, i un model de
gòtica que <*t;pce*s dels meMxos avantatges funcionals da les romanes,
oi tercer projecta as situa al ball mig d'ambdues i adquireix significatives
connotacions dos dol punt da vista historiogràfic El tipus històric



utimzat com e m<>de1 ét le f enwe nxriena creada vers el 1465 quon
Conrad Sweynheum i Arnold Pennuti, dos impressors elemenys de nainz i
da Colonta, omberen • l'abadia de Subleco prop d« Roma Aquest alfabet és
important històricament par diverses raons En primar lite« pirqué
constítualx ti primar axampla Él romane tipogràfica; w segon lloc perqué
par • dissenyar-la, as prengueren als modeli de la cal ligrafla humanista
que s'astavan desenvolupant a la Italia de l'època, ongen tant de la lletra
cancelleresca cam ala la cursiva, f finalment, parqué an aquest procés as
recuperà la minúscula carolíngia, aleshores 801111)81110111 considerado com
las autentiques minúscules de l'epoca clàssica Amb tots aquests elements,
els priman impressors de Suttaco sota la direcció dal prior dal monestir,
O Juan de Torquemeda, crearen un elf abet dobla compost de capitals
romanes t d'una minúscula avivada da l'evoluctó italiana da las
carolíngies El seu disseny consisti an regularitzar o ai agir paus a las
minuscules quan calia i redi ¡senyar-ne algunes de no'81 Amb tot, pero, el
nou disseny significò un canvi radical par a la t.ttprampta 1 constitueix el
primer exemple de treball tipogràfic on s'ht., abandonat definitivament els
principis gràfics dels manuscrits per donar ongen a un ert totalment nou
Per això, en plantejar aquest tercer projecte i decidir-se par aquest model,
sembla com si Moms s'hagués proposat completar el repertori tipogràfic
disponible e íinuis de) segle XV recuperant l'alfabet que, segons ell, marca
definitivament la transició dels caràcters gòtics als romans paró que, en
realitat, estableix el model del que den ven totes les romanes posteriors
Però si es té en compte el fet que Homs parteix de la cal Ugrafia 1 que
manté aquesta aproximació a le bese dels seus treball en tipografie,
l'elfebet de Subloco suposo le traducció tipogràfica de l'altra gran
codificació cel ligrdftca de l'escriptura, la minuscule carolíngia, aquella
lletra que havia utilitzat com a paute en els saus darrers manuscrits

En aquest context, al tercer alfabet esdevé una expenmentació
sobre las possibilitats d'aplicació da la minúscula carolíngia, el tercer
esdeveniment important en la historie occidental de l'escriptura
Aleshores, ravanture tipogràfica" da Morris apareix tote alla com una
recerca historiogràfica mas qua no pas historiciste, com un intent
d ampliar al reperton da tipus i, a la vegada, mostrar d altres possibilitats
estilístiques o una producció editorial excessivament depenent de les
realitzacions tipogràfiques del segle XVI11 D'oltre bende, en tent que home
de le save època, Morris estove immers en un univers marcadament gràfic
en el sentit d'explotar las possibilitats visuals t expressives de les lletres
enteses com e formes pures i, eixí, experimentà sobre la forma en termes
gràfics intentant establir els límits funcionéis que permeten le plena



legibtlUot tftl sign« En oquttUlfthor quoti científica rMila principal
influef>ciö o* «om$ en rari A la tipografia Si »1 tipus GolÄn va (tonar a
conèixer la tipografia renaixentista i n promoure fa futili dels
tipus M segle XV, ti Troy t ti Chaucer entraren a formar pert Mi repertori
de tipus gòtics i durant m cart temps, mentre duri l'interès per l'edició de
i hores medievals amo IM grafisme adequat, estèticament I gràfica,
aquests alfabets entraren • formar part dels catàlegs d'impremptes
d'Anglaterra i d'altres països1 «2, malgrat la prohibició expressa
d'utilització que suscribía l'acta per la qual es dipositava tot el matene!
tft la Keimscott Press al British fluseum1*3 Aquesta prohibició,
segurament decidida amb la MM intenció de preservar l'obra del mestre,
va dificultar la difusió dels tipus de homs 1 impedí al man professional la
possibilitat d'aplicar-los M productes més actuals contringmt-los eixí a
no ser res més que una peça de museu D aquesta forma, les aportacions
implícites en l'obra tipogràfice de homs no nan pogut ter comprovatiti a
través de la utilització, i la seva possible influencie au el grafisme
contemporani he quedat relegado a mares conjectures d'historiedors
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