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Introducció

VMS,dm Moms fou sense c ,%p mena de Subte una de leí
fWí Bonfacetiques de ia nistona angiesa i ¡a se^a mí-lencia « oes »a

i-?*"*"- e'1*** ur pro!:"c ÇTC'"pí0r ö'una qus'*t9 f. I 1**
;:- ..r -.; men-j! pr:«ufic di'sengador d'objectes e**'" a b dt«:."::«ü i
• »r->-,p n», y; } -» r» t : caD,e í c - i . ' s ta DOiitK A r r ^ j i ¡or*"! ^ :**" fi',' :<

,•;«£-'•-» •£, * a^tcr cus "ecu!;: ! "8í!§b&'*5 ç1: Oivç'^c cerini: y-

i?«·:2rite * ca rar*e r " ^ ! c s del vu'tcenti di'r'dr.^*los UPS r**: *$'."•'. ?" :

•• f(iiij"»'r': A >i »*€38 j j '^ Of i,'ì!i"i Q ^f ? i lgf-S€ ? tj'1 0«3r''! -rt'*,9 % : t ,*

Ir«í • i 2* *ii"i' ^$ * 3 í€*v? v'ds J"*8 '5 :«?^"3 otra d una neví t3""Híf ; i ; i

: pp" is diver*itaf Q* »s se*-a rorj ia 'iqyà o** « '".•'"'" ~.

M» , *3«' : mclt tíiferer»«"i3fles entre st En aquest sentit tiorn« es ur-s
de »e4 autoritats vuitcentistts en camo^ tan específic:» per si mateu.cí
cow st«-1 arquitectura, its arts plàstiques, la literatura i !a
retir *c cr:f',ca que s<rtre totes eoue?tec activitats es desenvolupa e
•'època E* toH awfsts émoits. però, mai ne« ha dfinat dt ser una

* si mes no parado/ai i moít discutida per la critica
AI w malgrat el reconeixement social aconstfyit a la seva

com tscnptor i poeta, la seva obra Merana "o ha estat
considerada suficientment per la critica moderna », com a ma*im. ha
on?«* reiepca a ser wn ixfmpít; öun tipus oe literatura marguia'.

de contmuttat tu corrtnts posttnors In eï camp de
!*§rgy!tec'urï es ijne situació encira rr-e' pe^ac"/?1 :er:? r.a-, ?"
',ü»i?tryit fi"tii y« edifici r»i ha^er u*»e'i»o'ap5t uvs ref!e i-:
especif irjment i I erquttectyrt Moms na e5?at cons dt-r



per tota la crit.cs arguì Ite toni c a t la historiografía com un dels
inspirador; me: important* öe l experiència dèi Moviment iiodern un
c orr« n » .3 crq'jitectura que d'a'tra binda, represente exactament i * í ? 3 (
ie construcció opocst ai we aquesto mattini cnf.ca pení a QUÇ ccr, !e.
*dees principal« -, m« influents de Morní De tota manera, la contnt.,

cio fonamentai of ftorris es troce en el camp oei disseny concret amer.
en eque'' vuDtí l ìimit q«je «eotra li creació d objectes per e la

"ìCoitrs i? ! jr*e"5r.',8 £r, aque"* C5*:, la iff. oota <?* to^o?:« l uns

vessant practica, Que recull la s-eva vanada e/penencia profesional
c o '"i a C's ieniCor ? c »rec t er de nom^ ¿.Co i fl ana ve;s.v s borica er¡

; ,5 ft ', »; : -1 5,; , f. rt,;.-H : j 13, ,,3 r»i t ; ' 2*.

"•"""••*! í'^urc: :?"!«:'?"• ?"cvccsrt !a d'fu r?o dune: '.dee'. :^

"k 'Ti; cue n: ri*ce;S5ri3ri"ieri* f: :orr*fiori<·ri a«Tit ìa nqueía de

:,tt, ifi'

'»»•-«• f ,-> Hrt»f-« ~ m r* »r-i i r- t* , ,r*- . « *j*. * H ' * j i» !^ * u *<* ä !

;»C' :cff«ica sot-re li T,e«:a ;t:dc"':« • e:í s istemes de p-'oduc-.a la
uì :-;racin f>\\> i Q? i ^ r t i ^Ta e« ia »ir tua«i tat rr-esciViica e«5 • a»"i i

* dr«3'! i?.e"f »ir; und i*irà rarscc-a i^cre '4 í* - '5 fç-tra e« d«cr*'"rri >
• A * Q.;P !«; *r ?!:;?", v » d? V.nrn: ^5C' e'tlt rc-rr«r,i 7^3 : 9Í^¿:
rtir'-ì ij 'adi jer teridt".:"§! sr'.Et'CJ?": ; c:'rr%r-: ut- per.: 5' -**-t
antagòniques entre si Tots aquests elerr»€f:ts nan cor.tnDuit a crear ur-a
sene de re<;onç»»"ucc!ons mes o menys i dea ä s de le figura de MOTI? i de

la seva 2igr,if*cano nistonca en ! evolució de l'arquitectura ' el
disser^ moderns Er. moltes d'elles no hi manquen les ccntradiccior.:.
especsaimtnt en ei moment §n què ts compara la seva oora real an.o e.
contingut fonamental de les sewes idees AIKI, per exemple, en la ven :

mts ntóítual, la oue es desprèn de la hictonograf ia arquitectònica,
sempre es destaca en primer lloc el Moms critic de la societat
mdustnai que rtoutja gloöalment la producció mecanitzada en tant aue
sim&ol del sistema i que, per tent, no pot acceptar I« natura 0*1

d'sseny '.ndustnal com 0 professió ni desccDn- e! fonament prctíucï: j
«je l'arQuitectury moderna, a la veqada. e» mencionen e!s papen pi.-.tst:
consiaeram-ios ia seva creació més original sens* tenir en compte
que per !a sevi natura tècnica, t! paper pintat t« un producte exriu*c¡u



»rfif ir ma. *' »Tifi rrj.rsw* intere« les dificultats en coriC'ìiar
posture»- fan due molt ?ovmt its conclusions elative? s la f'gya de
Hom« depengui« Das »c arrien t de tes opcions art»st»qi«e: i «»
2ei mate* . T't*," o de let nececc'tat? concre't' our, 3

?er acosta raó malgrat ser una ÜB lei ÍIQU: es comparativa-
ment me; e-Etuo'ade* de tota la niç'ona del oiísen-j modfn Morn? e«
encara un pertonatçe difícil dubicir fn una única tendència Això e:
utu tan»&e al f?» que reramtfit l'obra d*- Horns s'he considerat des dei
punt uf vi ¿ta specific del disseny industrial sino que normalment se
! ha va'ora* en relació a l expenencia arcwtec^ita 'a ausi co-a

me? oberaci et a la cwìpreniio de 'a natura esoer i f ica
u<? ''"età'» COft ì a d« I tè'iyddi'i • »ti ». ~2\~*ì~. *i""' : ' >jé:

.? 1 3

i r : * * ' * . : * • ' rr » 5 r* Í C't "ï » f*« C <€ ; >. Ir ï -i ' 3 :Ç :

. d C * » ' - ' : H ' * I » i »"l if iOte* ' «" D"'"'!»^1 fy'*· »1- * ' M - i,* 5t1,^«*a' ¿

(jp ¿ ,r , - , £,^ j^ :o>'5 C"ri t* èr r¿l í " * * * fi* - T~»"»s • • . »r » t " •*-:

2 Q'M"* t?r , -:,.' «^íirp' r g« ̂  f t TJÏ" :<? 'í fñTVÍ 8 * c-"

. '5': i, : f vl'r5ìfl; St'u*: FfC,'"* 3.*.''*: C' ti: t CuC * ' lì,

•"« 6»-«ìri3->.j i e 'd de Glacen, de ilorr-" fc·l»s e '-i «"^r '»r. .*"n.i n ft-

'"""C" C ç '1*- i J t r4C ''.'u d*"IOrí*|va vic?Pr'ír5 !i rri'§^e**8 "Ontrç íç •>. «3

" j ^ - f »A* j-f»r, e p^riCiDí1" orofeüiorí!: del Mo •i'ncn' Mr.d«?rr,

l»r<d t'j.à iifi'ildf paí :ò er» relació dì íey pe'«çan«erií sobte ài f i
duseny 13 "e f ì«- io de Moms dedica particular atenció a ¡a prooieTia-
»ica especifica de! disseny tractant de la seva natura com activita*
pfujectuai i com a siatemi deliberació, de la seva peculiar acsumpno
del fet estètic i de les relacions existents entre el mon del disseny 1 11

oe i art La critica Je la societat industrial oue contenen els testos en
aue noms tracta qüestions de disseny na fet que sovint eç consideri e*
seu pensament com una revalontzacio de 1 artesania front al d'sceny t
ïa producció industrial No ofcstant, la seva propis labor professional
constitueix la millor refutado d aquesta idea la qual cosa permet
íuposar que ca! encara fer una lectura de les seves idees contrec» **?-
!a amo la *:eva laoor practica Es prooaoie Que er ao'íet'a comp««-?:^
0yqyin sargir algunes controdKCions entre la practica > »a teo-^s de
rtorns pei que fa al öisseny Tanmateu es oifici« pensar que una

com fou i activitat proftt«ional de MOTIC que t! colpiré «3*



tantes tee m Que s i ofic's diferents. Out «a ser tan influent a la se* a
eooci que na estat consiotraoa molt important oer ia postentat i o-*<-
Hí men&«cut «i r »coneixement internacional no €»qui nie« que un
-,„.,,„. jj-c, 3?pn^»- a«*t«t*cc fete o«"" ins percent ci¿r<?rc :íï** :*—

•>rc552C de : ombrerò t» en la teona » eri la practica ei 3,1» * = t * te v

una mínima oressumpcié respecte d* ia SPVÍ coherència orofesEinn.i

<je pensar que hi hagi en realitat algun e'ement que conn^c»'

austen expenenciec entre si tíotir.t la feina de IOT dur ta*

À la vepdà, re.«isttnc ia d'un fil conductor en fi desenvolu;>aft*e''t «í una

practica creativa a 'raves de divei ¿o* onc«^ ar t ís t ic* eà'at e<* »Sfr.a»*
una relació en t r» le« <jiie? pesant de la seva et»ra £n qu<|ie?vc«i ca*

actualfrení, la üarga dedicació proíe^tona! de Morris a ur cr.D'.t »8r<

Jírtí·'^iilii* CCT. e^ l3 de' .OrSv'C ¿C n*:t C2 b í* 5 t r- j';- c S'T.t **":

*ç epe* a ccíric*c r 1̂  "ï T,e·:ir"Z2:'o •

na' Què í «*riíre3à 2 la dír*eriía i coriser-a; :•

*- »é- sí 1C" O*-» P 5- - í * * €1 rrrfiin 5 » 5 rt>'<jp»>' v i r í u* -i -*enia .̂

ij jT'o '3 oo*c é f ' «l'it no M ai fra t o s a i·i*1 rfcrfa»' yrç art e? 4
tffpr· t Hf»'·n/i"t··'· *• ** i*r>

*

fç: efi f« C6frii. 1~' y«: :Tf , i $ r'*

3r'r ': Hai f*,ìC?', fli'TiHr,» (ji'ii'H-.í £ i - f i n f t , ? -T *r.C4rì t-, t »í

Qua»- ci :i,ir»t »dfra la i^va trai^'^ona p1' "«"a
rtrr s * • ~ A ' » • *<*•»•** * " ~ * * • .• » " "i * ** •*•*• • • ^^ " i - » » a -ei.. > ' * " y •- n, y ¡j - *4 ¡ ' j p j ' ». Q f " i, « u n t w 'j .cu

<jt"»t;i;ff,t» sj^r »a PiC'iografid e>p«»cit ;r i ri\í>m du'·a •" f",

*r¿ fz*- tri'j; «s* la íeva »'da noT*í ^a íer un ç c c ' 4 l ' - * 5 «.«

pçnsao^r que o '.n:cnu plenament en la tradic'o narrata A:

fermesa de les seves conviccions scriaiiitts es un fet evident i

reconegut generalment per tots eli anys de mtntancia activa
it.tua'mer»* « indiscutible que, nespres d abandonar ia militància

activa l any !89M el socialisme íe florns ts va mar.ttnir incolume fin:

a la seva mort El matei* homs va pcntualitzar-rjo diverses vegades eii

tis texto« de caire polític «sents amp tistenoritat al 18^0 ^ra be er,

'a ^adicto de! pensament socialista, i no n;<mes en el r jntex angíç«

tino tambe en l'europeu, la figyra de Mom: oi,«os ur '',cc molt Ü"PC,."?;

no tant perquè sigui un htterodo*e, tesi que ha es'at suf K»*.ìtnK-nt

rebatuqa ¿moperqu^ fonamentalment tsyn het ""ogen En prim*- lioc

tl ft» d« provenir del cam? dt! aisstny • de l art su„ ?; » it de p<?r « ur.

*-€< «ji:tin!'y crou important Spgut a !a tr,ï!uenc:a cuc ¡.r«c:t! :r - 2



'ormac'c especif ica te eri les revés idee; Una pntwa di E D in ta*
respecte d aures pensadors marxistes acareu en la matei, 3 defining
de I cojee«« doluti! ja que el pensament de Morris s'ocupa
preferentment de tote aquell? aspecte: eie la realçat normalmen*
menystinguts i relativament margináis en V ambi t de reflejo de'
marxisme com poden ser-ho <»i problema artístic i ia cultura matèria»
duna società' '8 consideracio de la relació existen? entre 'es persone:
; e',: oojectec d'uc, la valorec'O del? m11 jan« d» producció en tant qu<?
ntnjmeri's de tretall, o l'anàlisi del sistema de vida de! del punt de

vista e>o*i"if »c o*U costums AIXÒ pot ser consio*>rat sens dupte un
j«,ti,ii rt^« r.im^ntiticrr»«? dO^'^o*1* eP f' ?€J pUlt c!e f??r*'Q? ' 0f

'i I*;-/ :* -.0' :.ue'i'. u*:

" 'T*. /,¿ *^' ' C * í " ' J C'C: ~ T1 '

*,*f « _ * "... - T "•&•• *«*6 l »

*» ,,*"""*, : - , j a - K - * "ì * ¿' ^ * * " y* ! * • • *

»• : * '.""* • *"e :r^1 '^ C '€: *" 2- * * ii' ; *r '

• - .» «.P a. Ñ' '»• ,- 'í -ç.^ cr-* :
;.r ' « - - • ' jT.t-' t'j".; jri1 a ;>; L s '

;ijn^C*j!i ^^ ?•. *riOr" ^. i~ * f t * * ; » l ? r*" 'T ' } '»1 - '.nrr.: • - " nj ¡r.tMjr-

PH.*. ;r ¿r* j, '*; gij'nrc c AH compre f r·nçi'Jf rAt% roniuntam^nf ij

« .€ ' oD**5 ï el ?ç'.c ifC"*" í í? M0rr-> - --,r no'T'ie'fncfi* prete^*^*^ *0f^* ¡8
v 'O'o ' tCM.o i d«: i«, s ' i tzsc ió de «és 'dees d* pys^ in Ara te. f r.» ara yue «

.C'a «3«* ?*yï» m en <?t pensament i en i glopa» de f "¡orris 6 ; «r

ideologies de 'c* rttptctivp* actitud* politiquee e!? ci
eri una íi'jíicio a«ìtaqort»ca Ai'i. Vopos»cio e«i!?fnt erare 1'aulontans-
mt platònic de PUSH n i el socialismi« marxista dt Homs apunta ¡a

at Que e/iíteixin daltrfç d'ftrtncie? syö€ fa«^€'c^ ertrö
autor« i que e? molt playable oue rtorns victec le'

conclusions, no s havia limitat a remte^retar it« jdett del cnt ïc en
la stva rtcerca sotre la rtantat öe I art i oe la ?ociet.it £n aoue;f

serti t tjna dada anecdótica t?deve molt sign-ficativ« Quar- PUÍ» m ^a
er pocar er, practica Iti tevec sdeec i funöar uns comunità*

com un gremì de producció dtdicat a ì'eìaboracio artesaral
d o&jectts d'ys i o opres d'art el "ßyild oi St Georcjes i torns no nome
io mestra cap tipus d »nteres n« pel ftt er» s1 ni per restmctur*
product i ¥t adoptada m pel ç result at« aconseguit*, tmo quf semp"? ei



•T'3r?jrc.ié toti'mtr.t 4! T» Kg* El fet tí sorzrer-e"t ;«f"C'je e-1 e' c-j?
a¡«? e« ìiofT's professional estat tipus de féCuoeraoor c-?
í Vteío^'a ' flf reviwjj j i%ta ilf t frt ffifo'tVl1 C<?g'ltdür «If FUS» |f| C1*' ^f

r,"»Ti!mçf;f t€ ï Cúfsç',:,, ! ei'penrier* íç* "G*i'*G (*••* "í* 0*!cr«í'" "'*;*c-?'

pr-sit,ca ,j* '?£ löte! ^ene^al- <je PU-:Iir-, havia «j e*.raure 1 0? fu<\a Is

denonne^i" de Morn v ^mostra si mes no el ois'anciomeni cuí1 en
^liijf,: aspe'.tftv COP1.ret Ç çen"5V? f' de'»e£'e f" re'6'* 10 |l w»«, t rp

però T"OrP*ot permet roctr f n dub* e *cí? 'et i cuc veci en ï 2 v* 33

professional de "oms Sa •rn'uen·iia i la iriíp-ra:io de Fusi in Fçf c-;* í3

a IPÍ ii]f»e= de fi<irns s» o*5 Js !riflyen»:ii Oe ^ i:Mn t£ mneg.55!€ i va ;er

er el' rni*f i**, no es tt^f aosoluti tüm per veure ur.icafntfif. er

s e! cortinuedor de Puc* 'n en fi din-çr tçrr del eeçíP »IX

E»- e r C'iWt't Que 'a «'/lu*" C' i *f ".'" 'va < [""ì-.'-Ci de

' ' .3'-: í*- :«••;'•*• ' i f - r íTà- í : ' U', tCU í* !'-1 > e « : ì^ ' - . tec'r : r' ï:

""'"&-*" ï , '«." , T'- ".y.if-«1 P'» .;0'> * r i " . : ?fi r er- • "»^v^ ¿-'̂  ? "

•: < r · * ' - · r · . . * ! '»€*" í * - : « cvrt^i:.-:.:>; ,'".-* n-i*':.í"tziC3 ï f i 2-e-: c<?
:,. » " i CuC ' 2 **?' ; ' , - > - - • ] » ? «c : f, : ?; : • o ^ç ; »••* : a • z ' ï" r ; 2**' ?r *

'rl « ": "fri -r 2* , " a'' C 3 * i ì *: -Jr 'à ¿-i : " - * » .-5 i^CJ-'ï', * C " ", : I 2 i

--,*! PM'·I/·.· f.'"-Tií. r '>,•) i r citi \**T ' :'i* . <3"ri !c; c«€r :on»,- .>"J

* , licri*; n ,*•• ' f , »*; ,j,¡ ** , ¿ m »i« *•»•« * » rtn* e : »"0. -r ¿ "»f1 * ̂ r¿ , " *•

C^.;T, • r- ie;'í-a,'?r> :çgj«:a"- ,ie 'e: :ev?: z»ro^r*e:
r; r-i^t»-- ^«jccee, aoit d altre: auk-»'« -je '4 -e^e ^c-o-.a :c"

r irlo-M Dir^í-n^ el-» Pre-Mfaeiistes ; els 'iifefi»rit? ay'nr
lye pn^'of« intiijir Morn« «j*ir>5 c alt»*9 »nacerá Á t € ¿ ei sod
darrers anyt, pe»*o t«mbe a causa del mtdifveiisme ç-tetic que
indubtablement inspirava molts aspectes de la se»*a labor la
de noms respecte de tota la tradició angiesi de critica socüi CP*», ,13
ijr»a posició lògica i coherent El aue ja es mes difícil d acceptar «ç que
sense mec aquesta tradició oe cníic« jwdt•; detemboctr d'uno menerà
mes o mengí automàtica en un socialisme militant i molt mer^s
considtrtr-Ia un motiu suficient com ptr que Its idees de nan* sob^e ia
soc'etat de li «ève epoca no suposessin ptr a norm cao t»pu* de
'renco,', ~M \^^~^K m filosòfic en ei feu deservoiupomen* tníci !cc-
tual sinó o».«? mes aviat el socialisme pagai ser viscyt com ;a reïDOría
a yna pr egynta ilargamtni plantejada Cal doncs cue existeix; un
contrapès teonc que permetés Morrn de revisar aq«eua traí.c'c de

ent i treure leí feve? conclutiont a' »0íp*»tt<? D a'*'*? ífi^-í '?



í aber profesional de floms apunta en una direcció «Wills'- 1, ice' ca-

meni ü llarga i continuad« expéndete com a professional i empresari
h*M*n ^'influir per forca f n fi seu pensament

Per tot aiüQ. semola, donec, plausible pressuposar que l'oncme

s »tat principal dt '»aportació momssiana a! pensament socialista
Drove en pn mer 11 or Ot la mateua definició de l'oojecte d estudi i
com ajueít determina un programa teonc moK especial en relac"? i
! srV'ci öt !c soc'etet capitalista i, en sf«in Hoc, de fa vançtst
y influencies rebudes en el desenvolupament d'acjuest programà. eh'n?
»«? : ; lOd'cament es cnmpf a te fle dar N si oe er un moment
n,ir i m,,it .j.itorn··n·st de la «e^i «*da AI/I done? <-.* li pr

f?r '^ "f* v 8 practica proti?-, r-ior.ai ; *• eTtat)!puí er ;e r

I í í -"SC ! ». 1 *c !^>3u""i'5 *d i'f-'^1"^ i. ^ 3 * 3 ij·rl·t·: « '*-.'

'-.' r - " * ' ómr € ro'.ia ; :"*s>- ~ •?; u t , 3 *",*•-,. ï r«-i.j|ir»-*",*rr

^r.ji1" it *• c""'~;cr f z ? " : a la Q'i«r .: * "5 '« i3 i ' i '»?*

' ï '* ? üc'i·'iTtc - trs 'ti d ur, proc»"" pçrto"2' cr> ç* ïui' "8 '<?r

Je*f*;'"'5rt *•« d»:er.»ol'jpamer.t oe 'e: s* es prtí e; iu*e; AQyette:

- r ,?. ••;•" },--.*• «i.r 'rt.vt f;. ».: fy,-' fi^"«oi]ç c^ t(S>,-»ip: compra'- pr.tre ¡e

•i-?»« *•• au* «"-l'e .%» -j ictar la perrera conferecía e! '':'"' i la íe\*a
«»- -f-r^^f^f , f., ii I ,«^^,^,jv>p^« »,^^.m I ,A«g ^ ^,,-.r^,^, ̂  «4pl I ftC "? I Ah»"* flp

«•ir •ijjo--* c«»r a Hiirric yna d?rr»ra influencia Q'jf1 li va ctrme'r*
corife jf<sr oe finitivamífn» §• s**<* peni^nient queaani integrai oeí

'1 5:f -hore^ er la Ir9«!'-:ic' -je' péncame"* <ot i3 ' i t *5 At«»*: c je i<]<j€:*í
üsrrtrg < interí es realitza en una segona ts^e öe' dc:envo!upönen* íe

'e refle: »o morriísiana, íes diverses influencies oue rebt en el cart
P<,nc)cje de temps comprès enfre i mici de ie seva activitat de
€onferfnciaf.t i per t<»nf. de pensador, i !a seva adorno de'init^a «;

socialismi, fa que la sintesi filosòfica aconseguida e^ aqueste on tre1".
fase siguí ö? 1« maxima import ancia per copsar la naturalesa i
l originalitat del seu pensament Comprendre l ampiitud i ti procés
a akutste sintesi teorica de tante« i taf t variades fonts d'mfiuencia e?

e! propostt principal daoutst IrttJöH La seva intenció es !a Cc
resseguir ti procts teonc de Hcms durant tota la fase de formació de1

seu pensament destnant eïs diversos elements oue prominents de
tradicions ditptrç i d'imöits diiciplmtrs totalment diferenciats e'itn?

si composen la pnmera smtiíi filocofica de ttomc En acuc:t cer.*:t.



MO dels factor: d'inn'jeficiacons»derat mes mìf-y.-tcnt *s 15 se- 3
t .oenenci« professional entén or i costerna Df»s daiuestís perses* n va
•?' trefaü esde«* també una analisi de its relación« extents entre
'eona i practica en I ofcrt de MOTÍ? portin* de 's ba*? cut rnctf.: *-ni
,nt <(T,d relació entre ambdues vessants, especialment impertan! pe« Que
fa a is tron« car quan es separen, difícilment es poden copsar ia
véneta» de detalls i ma*, t sot aue defineixen el seu pensament A'/I
done: aquect treb«M ec proposa com un estudi sobre la formació öe1

pensament de William Moms centrat tn el període pre-soc»a«ista de la
seva vida Consisteix fonamentalment en una anàlisi comparada de
ï'oDra professional de Mom ç i de 'e« idees exposades en e!ç te>tos
teorice d aquesta ecoca, es a dir, les primeres conferencia

!>'."!ri5 rtf*,'?ri€' €*" 'à C G 1 '§Dü*"

i1: 1»*- -í 3r»pr2 G d Uf 5 8,'rg ngf, fr»'it'"]5u!t S Ï3

! 32J?: ' tret ;" r» ;ir,ii,ér íloc .c'-5"«a aa*a " a' Dr j;-:? 112 »ai *'*Cr
Pairee o i recí f f i »er'.jr.-r i n ̂ ..r,f.:•"•*" c aíjwfr.'t,» ten •? ?e .a t9 : ' " ' v
,1 ra»"r f .1»"*, !•»: * ¡ a n í j A l aC'1*?**' * r a^2 ' f f ( , * í - f j * r- 'cí iÇle i AC coyp.

T,.:*f:i:'"':: -^an? i" c'aní·ii··rc-í çí-r*rfj' de: 'retai! * 3 ' .?r*:;^ r- *
'•"'j-:U-; •: «í:fid* i 't-; u.^e'se-. Quíf- t ' -C' i : trac'dutí tw ?:*3", yí 3

aiyja e-tremicaniprt v,ii»ji.;.i vo·i·'id í-3fr>i:««r i«1'--*"" cnn^t^rif ; j .:es:
des aiu fe p^r e«fuj!« a ' estranger concedits per la CiPiT aue m nan
p«?-"içt vistj?" 5 AngiateTa en de" an-j: con^çcutiu: t accedir e te 'e ¡2
uocurr.èi.taciu necessaria per a la re<sl»t:ac'o d'aquesta recerca tar-t í»r«
que fa a les fonts escrites com a les col leccions de dissenys de ncm;
P*i que fa al desenvolupament de la recerca, gran pi»-» del treball •
molt especialment la vessant dedicada a auestion* tecnologiquec i e!:
aspectes relatius a la historia de la tècnica, hauria estat totalment
impossible sense l ajut que suposa la discussió quotidiana amb et rv
Enric Tormo i Ballester Un dtute similar ts planteja envers Josep fi
Martí i font a qui dec suggertncits importante en relació al concepte
de Disseny i a la sitaució actual de la disciplina La meva gratitud
també a ia Sra linda Parry conservador« tècnica de ta secció de
teixit? de! Victona & Albert Museum, per la seva atenció tn
facilitar-me i occes e les col leccions d'objectee de Moms
en el museu i per l'mttrcanvi d'opinions en relouó a lo fiqura i « '
de Moms Voldria agrair tamoè als conservadors de la William i terni
Gallen» i «inde prestada durant ei treball de recerca de le« font«
documentals necessàries per a la realització de la tesi eix¡ com



mencionar molt especialment eU bibliotecaris del Victoria & Albert
i Of i British Museum per Its facilitats amo que em permeteren

t c cedir i 'es stets col lección« documente'!
velería agror tembe l'entranyabíe de Vintro en c",

P"GC*¿ y'èïa&üracit. «Iti treball d-jrant tots aquests Harp anys Le "* 5
C ats tnnomprable^ lectors qyp nan suggerendo i

? »mp^an'c des de camps disciplinan« d'férente t mo«»
'i col ¡iöoracio d'El'cabet PO":S i Tnac de Jean Com?: '

**t, 'a»1f« d1-! Di Anton fi Bpsdaltr, del Dr Jsurr* Co>omer i de^ Dr

SuPirais Voldna regranar tamo^ tu1 ina Tei» ni§r BeciC'?'d Smi.--r.

FgfTö i tete« aoueMei ptrso^f? sfuse * €»1" d€ I««

*rtt>«ï'' no htuna 8*rio8t a li f s P'osime"* norofc tir

iirí: ï y? " is c e * !dt.o a»., o rnC'it f:íc:'S* de la r «e í r"Sr? " LVí*
':-,,:,>• ' Cí» '^«fl'»- jijif'] i'T i 5"',«?ra j' ,, -.r* ». e - » - ! ; , - - jj. <••
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1. William Morris, el personatge.

Des de la perspectiva de la seva contribució teòrica a la teona del
disseny, a 1 estètica i al pensament polític de VAnq'aterra victoriana, la
Olografia de William nor :s e ""eve necessàriament la cronica de tot un
procés de formac'o persona! > traves de l'aprenentatge de moltes pract»-
Ques arttstioucs i de totes les vivències que culminaran al f ma! de la seva
» «da ei. l'activitat de conferenciant i de pensador Tot un itinerari, doncs, ä
»raves oaouens esdeveniments oue incidiren en ta seva formació mtei if-:-
tua1 a»s d*» i on gen dt's seu« gustos personal« i la gènesi d'unes preferèn-
cies estètiques rt.oit marcad** cascat pels diversos descobriment:
tea« »C: » - t ç r i t * ? t cs f edi'tiàtï durant la seva la&or &fyfessior«a', f"<s als
^.».fifc.fjc f»?a?s o ar,inr, oue oruntaren ia s? v a activitat w» una direcció (> ef«
•j^3 a | f f a N j>*r a'gyf'i iosa d*çf8ca la v»da d* ^orri« »« prec'sa^ent per la
vareta* d'vçrt.itit i ojar.í j»at d activitat: au*» va cultivar, er. alf jns rasos
j y a r dr*f a pr./est'or.d'. u1 a't^es er« t', seu terres l·i«/e. d'altres corn a

'sa '1*1 (fs s**ves in'>ji^?u05 personals AUO e*o l fca
ida d* f-ic^n? apart1* o»vd'da w penooes separats
que do^-m fes seves ocopacions i centra ei seu interès en

No *fS 3ir ai «o que la maio* ia delies río podessin ser simyi-
an4« ai coraran De fet cjyastDf sempre oesenvoiuoava contemporània
^iv i fats ditfref'te pe for«M r,av»a«jria a la que ded'cava duna marera

preferent tet seves investigacions AIXÍ, per exemple, a i epoca de
militartela politica mes activa, a més <J intervenir corri orador en moUs
actes putücs continuava dissenyant dirigint i supervisant una empresa o«?
etc oració (Morns S. Ço J, escrivia alguns contes i, en publicar-los,
començava a interessar-se per nous oficis com el de la imprempta i la
predacelo editorial1 Tarimatel* tota la seva atenció estava concentrada eri
t is prooiemfs propis de la practica política

Utilitzant un criteri estrictament biogrif ic, pot considerarse la
vida de Morris separada en tres períodes principals un prtmtr, 1834-1860,
compren l'epoca de Joventut i correspon mes clarament a la fase de forma-
ció personal, el segon period?, 1860-1876, engloba la primera maduresa de
Morris i, en funció de les seves ocupacions principals, seria la fase mes
literària i artística de la seva vida encara oue es també una epoca de passi-
vitat t de retralment personal, marcada per un fort desànim t yna sensació
general de fracàs, el tercer període, 18761896, correspon a la fase activa
políticament i teòrica de Homs Al seu torn, dms de cada un d aquests
grans períodes es poden observar també fases diferenciades entre 51 pero



amb una unitat biogràfica i artística pròpia Es poden considerar perfecta-
ment per separat la infància i ei període escolar (1834-1052), i època
d estudiant universitari (1853-1856) i els anys d artista bonem i f 1856-
1860), respecte de la maduresa, les dates i els fets mes significatius son
la venda de la Red House i el trasllat a Londres el 1865, el primer viatoe a
isiàndia i estiu del I87 f» i la data de la $*»va primera conferencia, afináis
del t0?7, ringr es en un Partit Socialista I any 1883 t la seva sortida del
mateïM i any 1890 Si en canvi es considera i evolució professional o poètica
de Morris, els períodes coincideixen en termes generals si pe les dates
concretes poden variar sensiblement AHÍ, per exemple, en el Morris poeta
apareixen Quatre aivisions principals Disicament en funció dei ¿teñese
iiteran de les owes2 Els períodes sen alesnores, aouests els escrits de
icventut. preferentment poemes, am& UP marcat to medievalista (1854-
i otsi1 - i ef apa de prosa poet ica i df ! largs contes 1 1 Sou- 1 870 1. 1 època oe
Its tradúcete? « 1070- 1680», i època ¡it contes i llargues narracions novei -
'adés < 188'.'- I8«í6 • Ei tercer pen ode ?! de les traduccions es de vegadec
co<i§-«derat ¡a *dse mr^s l'terar ia de Morns *a aue fvu en questa epoca
juar va escriure ia major ^art uè coni ff ene íes i ia majoria dels àrtic »es
Dtrnodistic? Ara pe. e« per'-od*» t eort- de Morn* compren rea'ment e ' f
carrers vint a'vü de ¡a se*. a visa recount teta la seva experiencia d€
cärferer.iiar,t Les cùr.ftrr»i»ef vvf is t i tue-ur f« u?, at ¿r t at específic ei- ' ut- a
aeñorns composen Pas icament idvessa«: teorica i f i losófica de Morns Er«
cor»jyr»t r>res?riter, .̂ 3 ijnitat tematica i d'SC'-·rítva on* eh convit*'» en
una ae íes parts mes 'mportar-ts oe i de MGTIS i de ia nistona oc!

a I ArNplaterra del secle Xi »*

I I I834-I348 infantesa

William Morris va nàixer el 21 de març del 1 834 a waltnamstow3,
ur. barrí limítrof al nord-est de Londres que encara conser¥ava tots els
encants del paisatge rural pròxim a una gran ciutat t que amt» el temps
esöevindnaun ver 1 1 at> le supuro i William era el primer fill baro d una
familia acomodada, la fortuna de la qual provenía de l especulació financera
de les mines de coure faleses El pare Morris era un bon exemple del burgès
victoria i compartía ame la seva classe una profunda convicció religiosa
aqyf lla peculiar forma anqiesa de protestantisme que William Mo^i«
qualificarà de "nen establishment- anar. puntamsm"4 l'ampient punta de
la família influí er» 1 educació de Morris f ins al punt tfadrecar-lovers la
carrera eclesiàstica Però a diferencia de Cariyie o fcus* m eipuntamsme
religiós de la seva educació desaparece de l nontzo cultural de Morns



bon punt decidí dedicar-se a la pràctica de l'art.
Of la stva infantesa» noms evocarà sovint its llargues excursions

amo Its seves germanes pels Doscos dels voltants de la casa paterna i la
seva precoç afecció a llegir i a la literatura homs afirma no recordar- se
dt repoca en que no sabia llegir1, i, pel que sembla, a l'edat de nou anys
navia ja llegit la majoria de novel les de Walter Scott6 L escriptor escoces
li demà una profunda impressió i, a traves dels seus llibres, Epping Forest,
ei bosc de darrera casa seva, es poblà de cavallers, fades, monstres i
d altres personatges imaginaris Possiblement, l'univers de la cavai lena no
tenia mes importància que la de formar la seva imaginació infantil però des
d aquesta època, Morris va conservar tota la vida el gust per aquesta
realitat literària plena dhumanitat i de "romance"7 La temàtica med'eval
de's iocs va trotar una ambientació d'alio mes adequada car durant la seva
»nfància encara pervwen els costums medievals i comunitaris a tota la

dipping Forest *
£n conjur.t. la infancia de Morns fou la dun nen feliç, cosa Que

senp^e ¥3 reconeuer, àdhuc a l en que 1 adquisició 3'una consciència
o<? c ¡asse fou t»ff a ei» mes dolorosa9 Amb ei temps, la sensació de felicitat
ú a<3»jfsta època. *wN?n i r»ad everything triat i could thir* of"10 es barrejarà
amo la sei mon pr^-indastrial que conserva del walthamstow dels
y .y« 30 t»er ty»f afta visit- del Que hauria de ser li felicitat humana eri
?¡ rr,f.r, fytyfM fins a> punt que e« v M Hammond -un personatge de Nowhere
e» pa»? comunista Qe la stva novel •« més famosa Arirs fr&nNQwt*rt-
exc'ana amfc pia

*YWJ r em "»moer Just now ^ou twitted me with lit mg m the
childhood of the world You will find a happy world to

live ir»"12

1.2. 1948-1853 Període Escolar

Les novel íes de Walter Scott no només aportaren Morris una fascini
ciò romantica pe! mori de la cavalleria 11 Edat Mitja, també H despertaren
) afeccic per la historia com a disciplina, ei gust pels edificis antics i un
profund mttrts per tot alio <?ue fos genèncamtnt històric Aquesta fou la
formació tisica amo que Morris va arribar d t escola

TamM de l'etapa escolar Morris en conservava un ten record pero no
tant ptr i ensenyament aue va rttre15 com per totes aquelles altres coses
que el col itgi i la seva situalo geografica oferien ptr poder cultivar it«
seves afeccions L'any 1848 Morris es matriculi al Malborough College, una



institució fundida el 1843 per educar els fills del clergat mes modest i que
havia adoptat i incipient sistema pedagogic que hauria d ins taurar-se a íes
Public Schools angleses dtsprés dt la reforma educativa de Thomas
Arnold14 l escola estava situada al mig del camp en una zona d Anglaterra
característica per la bellesa i la suavitat del paisatge, t també per
i existencia úe monuments artístics importants pertanyents a totes les
èpoques històriques Des del monument megalític d'Avebury fins a la
Cátedra! de Saiisíwry, Morris va poder visitar tots els monuments coneguts
i oblidats de la contrada Aquestes excursions el familiaritzaren encara
mes amo el mon pre-industrial aportant-H una imatge molt mes verssem-
Diant de la vida real en èpoques passades i un coneixement molt mes
profund de la Mstona de r art 1 1 arquitectura

O a'tra barxSa, leseóla disposava d'una amplia biblioteca ded.cada a
la nistcna i a ¡a literatura cosa que »i va permetre ampliar les seves
lectures i consultar gran part de la bibliografia existent a repoca soor»
arqueologia i arquitectura15 Aquestes lectures i les freqüents visites a le?
esglésies dt !a roña feren de Morris un expert en arquitectura gotica1* Auo

perfectament demostrat en les cartes que Morns enviava a ia família
per aquesta època en elles son freqüents les descripcions dedificis »
atoyr»f$ velades, com en ti cas d'Avebury, intenta comprendre el proulema
constructiu en la disposició de les crans pedresl7 L'etapa escolar esdevé
ai*' una fase important en la formació mtei lectuai de Horns ja que fou en
aqyeila epoca on es gesta l'interès per la historia que C2ract?ntzana
tantes de les seves obres posteriors Així, ! atracc'o pe! mon de la
cavalleria niavia esdevinqut un generic interès per conèixer la realitat de
les t les seves manifestacions cjlturais18 Scott continua-
va essent el seu autv preferit però, ara, Horns no somirava tant la seva
czoacitat literaria ni ei seductor romanticisme del seu univers, sinó la
stvi veracitat històrica o, tal i com ell mateix ho descriuria més tard, la
preocupació de Scott to know some tning real of the lives of those who nad
gor»e before us"l9

A la vegada, tant les novel les de Scott com els estudis histories
convergiren en ía formació (fels gustos estètics 1 artístics de Morris i es
troben a i origen del seu medievalisme Pero ja en aquesta època ei seu
peculiar medievalisme artístic integra ttmbe una imatge de la vida social
la seva familiaritat amb el mon pre-mdustn*1 de les zones rurals estables
una imatge dt la felicitat en la qual paisatge, recesos naturals i organitza
ció cultural participen conjuntament i per igual en ei Ccsenvoiupament de la
vida humana D altra banda, tn la imatge romántica de la vio« rural
condiciona també la valoració estètica del pmtoresquisme associant-la a



en el romanticisme Aquesta vistò relativament idealitzada de la vida al
camp seri també una component important en el desenvolupament de homs
com amedifvalista

Pel que fa a la visió artística, fou en la seva adolescència quan
horns dou medievalista d'una manra més inequívoca Això, més que no pas
el rebuig ideològic del segle xix, motivaren (any 1851 la seva negativa a
entrar en el Crystal Palace i demostrar així el seu despreci per un edifici
"wonderfully ugly"Ä Calía esperar encara f ms a repoca de la universitat
perqué, a través del descobriment de la poesia romantica, aquest gust pel
mon medieval esdevingués una opció ideologica omnicomprensiva i de
reOuig en la seva época

Alguns biògrafs destaquen un segon element important en Experten
eia de My Iborouqh per a ïa formació de homs21 concretament, a leseóla
tingue el prtmer contacte amo els moviments de revolta coi lectiva Durant
la tardor de 1851 es produgueren en el col legi alguns disturpis provocats
pels estudiants que portaren a alguns profesors a dimitir dels seus càrrecs
Les causes de la revolta romanen encara bastant obscures 22 tampoc no M
na proves de i actuació de noms durant els esdeveniments, però en
qualsevol cas Morris abandona i escola l'hivern següent a causa ö eüs La
incidencia d aquest fet en I educació dç florris hauria de considerar-se,
sempre segons aquests estudiosos, des de dos punts de vista En primer
Hoc i tenmt en compte i activitat política desenvolupada per horn?, ai
1 ma' dt la seva vida, els disturbis dt Mar iborougn suposaren per a i'adoies-
c*nt horns la primera constatació del poder i i efectivitat deis moviment!
de protesta si estan organitzats col lectivamer.t Lògicament, eh disturbis
deurien impressionar el jove horns pero es dif teil reconèixer en aquests
algun indici del seu posterior compromís polític De tota mantra encara es
més exagerat veure en aquesta experiencia una primera manifestació
publica del menyspreu que Morris sentia per la seva època i considerar-la la
seva primera revolta Aquesta segona intepretactó combina dos supòsits
d índole diversa d una banda pressuposa una naturalesa rebel en la persona-
litat de homs la gual cosa pot ser prou úttl per explicar el socialisme de la
maduresa com una conseqüència natural del seu caràcter però també pot
resultar excessivament reductiva a l'hora de valorar aquest socialisme, de
I altra, ai*o permet interpretar tota la carrera professional de Morris com a
diverses manifestacions d'un únic sentiment, és veritat que Morris senti
tota la vida un ert disgust per alguns aspectes de la seva època, la gual
cosa oblida molts aspectes importants de la seva obra Els avalot; escolars
de Marlborough no constitueixen en la formació de Morris mes que una
experiència de l'adolescència, lume efecte immediat fou l'oportunitat de
poder (femar l'escola i restar per dos hiverns consecutius a casa



1.3. 1853-1856 Oxford

El William Morris que l'any 1854 ambi a (Mord per cursar ia
carrera de teologia r»o difería en faires aspectes importants del nen que
havia deixat I escola. Sentia el mateix interés per la historia i per l'art, la
mateixa fascinació pel mon medieval però, a més, arridavi relativament
convençut de la seva vocació religiosa i c one m a vagament les idees
reformistes del Moviment d'Oxford Encara que a Oxford ciutat havia ]a
passat la fase algida de) moviment en l'ambient universitari enera ;>e
sentien les seque les

Els anys dQyford foren decisius en gran part perquè allí hi va trobar
el grup d'amics amo QUI havia de compartir la majoria d experiències de la
seva vida Ja havia coriegut Edward Burr* Jones durant ics proves d innres, a
finals de Juny dei 1852, i, quan a principis dei 1853 ambdós s instai laren
definitivament a Oxfora ràpidament esdevingueren uns amics inseparao'es
Tenien gustos i preocupacions similars però ftt que mes els apropava era la
seva destlusió front a i ensenyament academic Byrne jones era mes
religiös que horns pero alio no fou obstacle perquè ambdós deixessin la
problematica teologica i dingisin l atenció verç la literatura i la poesia de
l epoca PossiDlement sigu» Burn« Jones out en les seves memories na
aportat més dades soùre la personalitat i el caràcter del Morris estudiant

'ne talked with vehemence, and sometimes with violence !
ne*er knew him languid or tired He was slight in 'igure in
those days, his hair was dark-pruwn and very thick, his nose
straight, his eyes hazel-coloured, his mouth esceedingly
delicate and beautiful"22

A través de Burne Jones, Morris entra en contacte amb d altres
estudiants Tots eren naturals de Birmingham, i alguns havien estat antics
companys seus descola Aviat esdevingueren jn grup compacte i plegats,
cada nit, llegien i debatien els autors mes importants de la literatura
d aquells temps Formaven part del grup el matemàtic Charles J Faulkner
un dels amics que mes fidelment segui Morris en totes les aventures de la
seva vida, Richard Watson Dixon, i l'únic memore del grup que s'ordena
pastor, finalment, William Fulford, un entusiasta conversador sobre temes
literaris Poc desprès s introduiria al grup inicial Cormeil Price A traves
de Dixon i Fulford, Morris coneixeria la poesia de Shelley, Tennyson i
Keats, un dels autors que més profundament havia d'mf luencir-lo23 En
squesta epoca, pero, el grup es declarava molt mes fervent admirador de
Tennyson els poemes sobre tema artúric inclosos a A*w5í 1842) s afegia
a lobra de Walter Scott oferint una visio més lírica del mon de la



cavalleria Pero fou /iaia (1855) l'obra de Tennyson que mes admiraren
malgrat les desfavorables critiques que el poema havia rebut en les
revistes Tanmateix noms es manifesta sovmt reticent respecte de la
poesia de Tennyson, per a ell «a poesia no era únicament un problema de
llenguatge sino que havia de contenir quelcom de més real24 Aquest punt
de partida no és gens estrany que horns no sentís cap atraccio per un
poeta com wordswortn com sovint manifesta L'impacte de Tennyson pero
no fou desoreciable amb les seves versions del mon artúric preparà Hörnt»
i Burne Jones per a la lectura dels autèntics textes medievals No passaria
massa temps per a que ambdds amics coneixessin perfectament el llibre
de Malory MorteDartnur \ els contes de Cnaucer, fonts inesgotables
d inspiració artística per a la seva labor professional posterior25 Entre
d altres escnts medievals consultats en aquesta època f tquren els
manuscrits il lummats dipositats a la Bodleian Library tfOxford Morris els
estudia llargament tant des del punt de vista literari com qrafit i artístic
Per la mate'xa època navta aparegut e! llibre de Thorpe ̂ tv*
"̂  titele Que familiaritzà Morns amb la mitología escandinava, una altra

de les passions permanents de Morris *>
tnaycf i Malory permeteren als dos joves corregir I adaptacK«

romàntics i idealitzada ou* Tennyson navia fet d*1 la literatura medieval i
de la matela de Bretanya pero tdmbé eli va aportar una imatge molt mes
delimitada dei mor» medieval i dei seu sistema de vida La ciutat döxforo
per la seva Danesa n ni oferia un exemple vivent del ou»" físicament navia
estat una aglomeració ut baña en aquell passat remot A mitjans de segle
Oxford conservava encara el seu caràcter medieval sense haver pràctica-
ment rebut els efectes de la civilització indústria! Enaouest sentit, la
ciutat pròpiament dita aporta a Morris una visió molt mes aprofondida i
matisada del oue podia haver estat històricament lloat Mitja

Les 11* gues discussions literàries mantingudes al vespre entre
els amics tingueren una segona conseqüència important i incitaren Morris
a escriure poesia Sembla que ja escrivia almenys oes del 1853 quan, en
motiu dun concurs universitari, composà un llarg poema de tema religiós
que envià a la seva germana, TheDeviation offne Temple11 Fins al 1855,
però, no es decid» a ü*qir les «eves creacions als amics, rebent tot seguit
mostres d'adm-.racio i exaltades lloances Dixon recorda així el fet

"we sat down and heard Morris read his first poem, the first
that he had ever written in his life it was called The WHO*
ino the Red Cliff t& he read it, I felt that it was something the
like of which had never been heard before it was entirely new
founding on nothing previous perfectly original, whatever its
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decisive mi j^werfully in execution"A.
Des d'aleshores assumí la seva predisposició poètica i s'habituà

a la idea de ser escriptor 2* tol més no va deixar d'escriure i, encara que
i of ici descriptor no fou mai la seva única ocupació, la fama aconseguida
per Morns entre els seus contemporanis s'establi primer com a poeta fins
i tot a l'època de la seva militància socialista, Morris era conegut com
i autor o* TtieEartfììyParadise \ així sigue molts dels seus pamflets

També a Oxford Morris desco&ri el que havia de ser una de les
influencies mes constants i beneficioses durant tota la seva vida el pensa
ment 1 1 obra de RusMn A més dels poetes i escriptors contemporanis,
entre les lectures empreses en el cercle d amics figuraven també tots
aquells autors que reflexionaren sobre la situació històrica del seoie x ix
des Or un punt de vista crític D altra banda Cormell Price principalment, i
desprès Faulkner, havien promoout entre el crup un¿ certa sensibilització
respecte dels problemes socials conseqüència de la Revolució industrial7^
Desprès de la pupiicacio oe T*t Sfws of l̂ 'fé»t 18"")l -53» Rus* m fou una
veritable reveiaoe sobre la situació contemporània de les art i les
condicions socials de 1 època L'impacte del missatge *1e RusMn es debía a
moltes raons La força de» seu estil la bellesa poetica de les descripcions
de! paisatge, eis comentaris bíblics, i les lliçons moráis i religioses, pero,
sobretot ai fet que la, critica rusk imana es basava en una analisi del Gòtic
com a art » de la societat medieval com a sistema de vida Des d'aleshores

sk in esoevingue el guia espiritual i el mentor teòric d*»l grup El 1856,
a caysa de 1 edició duna revista es decidiren a escriure i, la resposta

de PUSMÍI provoca en Burne Jones aquesta reacció

"i m not Ted any longer i m not Edward Burne Jones now ! nave
dropped my personality -im a correspondent with Ruskin"31

A través de Ruskin, les condicions de vida en la societat indus-
trial esdevingueren un deis temes abordats pel grup de joves estudiants en
les seves tertúlies Morris i els seus companys d estudis trobaren reforçat
i confirmat la visió de Ruskin en r impressionant Pg$t & Preswt ( \ 843 ) de
Carlyle Això els hi despertà certa curiositat per tots aquells escriptors
que des dun punt de vista o d'un altre tractaven la problemàtica social
-Dickens, Thackeray, Mrs Gaskell i la resta de novel les socials ae mitjans
de segle32-1 manifestaren certes simpaties per Kingsley i el seu incipient
socialisme cristià Malgrat tot, la reacció Oels Joves no fou en la direcció
defensada per Kingsley d'una banda lexaltació medievalista i el fervor
rel'gios i teològic de l'ambient d'Oxfoi d i, oe l'altra, l'estreta convivència
entre els amics, junt a la revalorització dels monestirs medievals empresa



per Carlyle l RusMn, els decidiren a reviure la vida monástica I fundar una
mena de confraria confessional aïllada del men i la realitat extenor, i
dedicada a la practica dels alts valors de la religió i la moral cavalleresca

L'experiència monàstica sorgia, ara si, com una forma
d expressió del seu rebuig per l'industrialisme i, durant un cert temps, els
joves la consideraren com una creuada de salvació33 Tai i com Crom Price
preveia 34, la idea del monestir va haver d abandonar-se desseguida en
contra de i opimo de Burne Jones, el mes místic de tots35 Durant les
discussions sorgiren íes primeres diferències ideològiques importants
entre els futurs memores però tamDé cadi vegada més la idea dur»
monestir i d'una creuada els hi semblava me*, arcaica Tanmateix, aquest
projecte de joventut deixarà rastre en Morris 1 1 ideal d'una vida comuni-
tària basada en ei valor de 1 amistat anirà aflorant al llarg de la seva vida
fins ámbar a cohesionar algunes oe les seves experiències col lecüves
mes importants56

A i època d estudiant, el projecte monàstic §na derivant cae a
rto*es formes i aviat sorgí la idea de crear una mena de revista mensual
soore temes de la cultura actual t que per imitació dels Pre-fiafaeiist«1?
s anomenaria THE BROTHERHOOD Aquest seria 1 origen del futur TH€ OJ·FC·PC
AND CAMBRIDGE MAGAZINE, una publicació sufragada p*»r Morris qu*
aoareixerà durant tot el ¡856 Tots els membres del grup hi publicar eri «ris
seus primers escrits narracions literàries, poemes thorns» ressenyes d*-
meres i critiques dels pensadors i escriptors contemporani?3' La revista
no excel lia precisament per la qualitat literària ni tamoot per la profun-
ditat teòrica de les seves anàlisis, tanmateix, constitueix una experiència
¡mportarit en la vida del grup i els hi dona un cert prest ini en els restrets
cercles culturals d aleshores Rustm, si Pe no col labora directament, els
alerta en la realització del projecte, i Rossetti envia entre ß altres
poemes, el fames TheßtessetfDam&ie/ que ja havia estat publicat a THE
GERM ta revista per si mateixa constitueix una bona font documental per
conèixer els interessos i les preocupacions mtel Actuals dels joves
estudiants

El 1855 fou un any especialment significatiu en la vida de
Morris i de Burne Jones Durant les vacances d estiu, Homs, Burne Jones i
Fulford, amo una actitud que actualment qualificaríem de proustiana,
emprengueren un viatge per les esglésies gòtiques del nord de França
seguint ui itinerari rusMnla Ho era la primera vegada que Morris sortia a
l estranger i estiu anterior havia visitat els Països Baixos descobrint la
pintura dels renaixentistes flamencs Ptro no htvia visitat encara
aqutsta zona de França Malgrat que sabia quasibt tot respecte aie
monuments que visitava31, aquests r impressionar en fortament La seva
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capacitat de meravellar-se, però, no l'impedì de comprendre el caràcter
artístic del gòtic francès l establir les diferències estilístiques entre els
diversos períodes histories de resti!, o les característiques tipològiques
que els diferenciaven del gòtic anglès ** El viatge no tan sols fou profitós
per les seves observacions històriques, una de les darreres nits <Jel viatge,
en el port de Le Havre, Morris i Burne Jones decidiren no ordenar-se, aban-
donar els estudis a Oxford i dedicar-se def imttvar-»ent a l'art Burne Jones
opta tot seguit per la pintura 1 noms determinà ser arquitecte Jones es
QUI dóna una descripció mes pormenor t tzada dels successos d'aquella nit

" and it was while walking on the ouay at Havre al night that
we resolved definitely that wé woulo begin a life of art, and
put off our decision no longer- he [rvns] should be an
architect and i a painter il wat» a rebol ve only needing final
conclusión, we were bent or» that road fa» the whole past vea»,
ana after that night s talk we never hesitated more That was
the most memoratile night of my I'fe **

La aarrera etapa d Oxford esta marcaca per ague Uà decisió
Morris enfa a treballar com ajudant a \ estudi de GE Stree,, un dels
representants mes 'mportants del "Gothic Revival* que alr>hores era
i arquitecte oficial de ladiècesi dOMford i havia obert undespatuen
aquesta ciutat AQUÍ Morris va troftar-hi Philip webb un dels amics que
tarnoe hauria Qe seguir-lo en !a majoria de les sev?9 .niciatives, àdhuc en
ei socialisme dels darrers anys Quan Horns amoá al despaU, Wet»t> era
aleshores i ajudant en cap

Burnt jemes flesstgu'da decidi anar i viure a Lor»drt$ t provy de
convertir-se en un deixcoie dt Rossetti Morris i ell havien tingut noticia
del Pre-Rafaelísme a través dels escrits de RusMn -lectures from
föimourfi (1054)-1 alfjnes exposicions celebrades al mateix Oxford
Front a) panorama de la pintura de mitjans de segle, l'opció pel Pre-Raf ae-
hsme resultava Ja decisió mes logica ates l amöit i el contingut de les
discussions sotíre art mantingudes amb Morris i els altres amics El
Pre-Rafaeiisme els hi semblava la vessant pictòrica del moviment
neogòtic, tan important i fecund en i arquitectura de l eooca, i, així,
resultava ser runica opció coherent amb el seu medievalisme histoncista
de tota aquesta època41. La següent etapa de la vida de Burne Jones, i a
través d ell la de Morris, estl marcada per la influencia i el predomini de
la personalitat de Dante Gaonel Rossetti
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1.4. 1856-1860. El període dt la bohèmia.

Sota la influencia dt Rossetti, Morris decidí deixar tambe ! arqui-
tectura i provar de convertir-se en un pintor Oes del gener de 1856 havia
estat treballant amb Street on durant nou mesoa va lluitar ami) un únic
dibuix * Possiblement, el seu profund coneixement de la historia de
I arquitectura resultaven útils en el despatx atès l'historicisme medieval
de la majoria de treballs (»I despatx i la Quantitat de restauracions
dirigides en aquella època per Street, però Morris no aconseguí habttuar-se
al sistema de treball dels arquitectes professionals Segons els seus
biògrafs, Horns no accepta la naturalesa projectual de I arquitectura
moderna i la separació entre projecte i construcció43 O altra banda» també
descobrí tenir limitacions importants en relació al dibuix tècnic, adonant-
se de ia se*a incapacitat per realitzar-los satisfactòriament i, me«.
encara« de poder gaudir dibuixant44 Des d alesnores Morris mostra sempre
certa por 3 dibuixar segons quins objectes, corn la f ig«ra numana o
animals, i va adqumr la conciencia que dibuuava malament

Tanmateix ei període d aprenentatge amb Street fou molt importan»
en la formació de Morris En els projectes de restauració a esglésies ai>i
com en els de nova planta, Street, seguint els ensenyaments de Pugin, navia
començat a tractar com elements del projec*? tots els components de la
decoració interior de i edifici -els vitralls de les finestres, els paviments,
íes rajoles, les peces de! mobiliari o els teixits necessaris per a< culte
Tots aquests elements eren objecte d un procés d? disseny tan acurat com
la resta de i edif n i D altra banda, Street, com Morris navia començat a
estudiar els manuscrits medievals originals cercant models i motius
ornamentals mes adequats per al tractament decoratiu eclesiàstic Street
volia en molts casos reviure algunes tradicions de caràcter ja perdudes
Per tot això, el renaixement de molts Bells Oficis vinculats a l'art de la
construcció, en el qual J aportació de Morris havia de ser capdal, te un dels
seus orígens mes decisius «?n el despatx « I oora de Street O entre tots
aquests oficis, la labor de Street tnflui sobretot en el camp dels brodats
L arquitecte navia promogut una certa preocupació pel tractament artístic
dels teixits eclesiàstics t per i art oe brodar Fins i tot navia publicat
alguns textos sobre el tema per explicar els principis tècnics de l'ofici »
com aquests condicionaven la constroccid del motiu ornamentat45 Webb »
Morris aprengueren a brodar amb Street I» posteriorment, quan ja treballa-
ven pel seu compte, decidiren desenvolupar lof ici integrant-lo com un
objecte mes en la decoració domestica Dts del 1856 es pot veure Morris
brodant amb una relativa freqüència
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Mentre tant, Burne Jones havia aconseguit esdevenir el deixeble de
Rossetti i un dels seus amics més dilectes A través (felí entrà en contacte
amo els personatges de mes anomenada en l'ambient artístic de mitjans de
segle, alguns memores de la Confraria Pre-Rafae lista, i al prop« Ruskm,
que encara no s havia distanciat completament de Rossetti Com s'apuntava
anteriorment, lopciò pre-rafaelista de Burne Jones era l'opció més
coherent amo la seva formació, però la seva admiració per Rossetti no era
únicament artística o pictórica El jove deixeble compartia plenament el
seu idean teòric, en gran part a causa de Ruskln * però també a través
dels textos dei propi Rossetti Moms i eil havien aconseguit llegir a
Oxford alguns números de la revista THE 6ERM i restaren fortament
impressionats ter Hyxl& Soul l escrit que millor resumeix el rossettis-
me47 Russin havia advertit de la importància de l'art com instància
civiiitzatóna però a través de Rossetti r art, especialment la pintura i en
segona instància la poesia, suposava la millor forma dallunyar-se de
! esquaiiia realitat i disposar dun efugi on poder desenvolupar una vida
personal sense renunciar als grans valors morals i eterns en la humanitat

L amistat i la influència de Rossetti foren també decisives per a
Morris i, en t! seu cas personal, aquesta tingué diverses conseqüències
importants al llarg de la seva vida la primera fou la d'orientar Morris cap a
la pintura No hi na dubte que a la base d aquesta relació existia una certa
fascinació per !a personalitat de Rossetti, més teòrica en el cas de Burne
jones. mes personal en el df Morris, que va permetre instaurar una
vinculació mestre-dewDle Cuan es conegueren, Rossetti es trobava en un
rr oment r» ̂  particular de la seva carrera Des del 1853 almenys la
Confraria -/-Rafael ista s havia dissolt com a grup sense cap causa
evident A traves delia hav»a aconseguit un cert renom com a pintor però
des de les primeres aparicions amb la Confrana no havia exposat cap obra
important ni havia pintat cap pintura a l oli Per aquella època, la seva obra
es composava de dibuixos a la ploma c* un genèric tema cavai lerest sense
cap intencionalitat històrica determinada A nivell teòric, cada veg^a
mostrava una inclinació més pronunciada vers la cultura de I art per l'art i
les postures que amb el temps esdevindrien decadentistes

En conèixer els dos joves, Rossetti va entreveure la possibilitat de
fundar una nova agrupació tf artistes similar a la Confraria Pre-Rafaelista
originaria però més disposada a reconeixer-lo com a guia absolut De la
segona confraria, mai fundada com a tal, es coneixen dues activitats
principals la decoració al fresc dels murals del nou edifici de la Union
Society a Oxford durant l'hivtm del 1857 i la fundació, l'any 1858, del
Hogarth Club, un centre de reunions, exposicions i d'altres activitats

H
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dèncla que Rossetti volia instaurar s'Invertí, I, així, resulta ser el mestre
qui mes depenia espiritualment t material dels deixebles

Des de Hac1-ai I existeix entre els biògrafs d% Morris un acord tàcit
en considerar negativa la influencia de Rossetti sotre Horns * Sovint es
destaca l'aproximació interessada de Rossetti a Morris en els primers
temps Morris era ja aleshores una persona nca 5° i a causa de la seva gran
afecció a l'art, podia ser -i fou- un bon client De tota manera, Rossetti no
requeria únicament d'un client, també necessitava que I admiressin
personalment i, també, de l'amistat Aviat es vinculà afectívament amb els
joves deixebles entrant a formar part del seu grup damics

D altra banda, en considerar 1 ascendent de fc. .setti sobre Morns,
nom considera la seva influencia com la causa directa de la decisiu de
Morris d'abandonar l'arquitectura i la pintura Des d aquesta perspectiva,
Rosset?) apareix com ei veritable culpable de t cartvi c orientació pro?es-
siona1 de Morris en aquesta epoca51 i, atesa la dispocic'o qye des de
sempre navia demostrat Der l'arquitectura aquesta opció apareix com -jn
error considerable

Tanmateix, sovint s oblida, i en gran part a taasa d€ Mèa3''S2

I «mportaní paper que juga Burne Jones en l'aventura pictòrica de Morris
car ell fou i amic que mes l'encoratja a ser pintor -per la qual cosa la mare
de Morris es mostrà sempre reticent respecte del millor amic del seu
fiu53- La majoria de memòries i documents de Burne Jones per aquesta
època palesen la seva satisfacció per la conversió de Morris a la pintura i
procurer, constatar sempre de manera optimista els seus avenços er* l art54

De fet B Jones es lume que fa referencia a l'existència <f avenços
reats oe Morris Ell, eri canvi, explicarà anys més tard les seves Hmitac'.oris
plàstiques quant a la pintura confessa no tenir una visió de conjunt de
i escena i també la seva incapacitat per veure I entorn i el paisatge limitat
per un marc55 també se sentia incapaç de dedicar-se a la pintura de forma
sistemai ca No obstant això, davant del seu únic quadre conservat poro,
tambe front a molts (»Is dibuixos realitzats postenormet per a vitralls i
mobles hom es pregunta seriosament si la seva incapacitat es tal

A partir d'aleshores la convivència de Morris i Burne Jones fou
quasi absoluta a més d assistir plegats a l'escola de dibuix, des de 1856
viviren junts en un estudi de pintor situat a Red Lion Square n» I i,
Bloomsbury» que ja havia ocupat Rossetti En aquest pis transcorregut
Tùnica fase veritablement bohemia de la vida artistica de Morris i Burne
Jones D altra banda, el pis de Red Lion Square constitueix també una fita
important en la formació de Morris ja que, per amob!ar-Io, Morris tempta
per primera vegada de (»corar una vivenda i dissenyar mobles56
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L'experiència pictórica de Morris es redueix a un so) quadre,
almenys només se n'ha conservat un LÌ Bel le iseuiF1 també conegut com
Queen Guitme^e Existeixen, pero proves testimonials de Morris tractant
de pintar altres obres» concretament una pintura sobre la llegenda de
Trlstany oue duria per tltol Tristo m thè Garderi5* L'altra gran experièn-
cia de Morris i ->m a pintor fou la seva co) laboraciö en la decorado dels
murals de la Union Society d'Oxford abans refenda El comentari mes
frequent sobre l'experiència pictórica de Morns, és el de ressaltar les
seves incapacitats plàstiques i les seves dificultats per dominar el dibuix
fcn qualsevol cas, el que st sembla de) tot cert és que, malgrat la seva bona
voluntat i els seus esforços per dominar l'ofici, Morris mai no es va sentir
satisfet del seu treball ni tampoc gaudia amb la pràctica de la pintura, un
aspecte de la feina que hauria de ser tan important en el seu pensament i
en la seva labor professional posterior59

A traves de les cartes de Morris en aquesta època, s'observa una
persona molt atenta a les paraules i les indicacions de Rossetti Sense cap
mena de dubte, fou Rossetti qui indicà Morris el camí de la pintura -"Of
course you snouid De a painter"60- pero per molt magnetica que fos la
personalitat de Rossetti i molt contagiosa que podes ser la seva vocació
pictòrica, aquest fet no explica per si sol que Moms acceptes abandonar
l'arquitectura, fent-ho a més d'una manera definitiva i sense cap altre
mtent de recomençar en de tota la seva vida De fet, en els primers temps
de ! amistat amb Rossetti, Morris uecidi compatibilitzar ambdues
professions i no deixar el despatx de Street

"Rossetti says i ought to paint, he says i shall be able, now as he is
a very great man, and speaks with authority and not as the scribes,
l must try ( ) So I am going to try, not giving up the architecture,
but trying if it is possible to get six hours a day for drawing
besides office work"61

La mateixa carta demostra que quan Morris va conèixer Rossetti
estava ja prou predisposat a acceptar tot el que el pintor italià represen-
tava, es a dir, el moviment Pre-Rafaelista en pintura, el seu peculiar
medievalisme actualitzat i, lògicament, la concepció de l'art suggerida en
l'ambigu Ideari del moviment62 Així (tones, l'any 1856, just quan va
conèixer Rossetti, Morris tenia prou ben assumit quin era el rol de (artista
i el significat real de l'art així com el to del seu estat d'ànim com a
creador: tal t com afirma en la mateixa carta mfy wor* >¿ tne embodiment
of dreams M one form or another**. In trobar concentrats en Rossetti tots
aquests ideals de joventut, no és d estranyar que Morris manifestés " /

*£ f * »ft—ta.— — —
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Una stpna conseqüència important dt It influencia dt Rossetti,
sempre seqons f is estudiosos dt norris. es la pèrdua progressiva tf interés
0t Morns t Burnt Jones per totts Its que-:-1 ions dt tipus social i politic
AQutst Mit conctptuai m la öiofraf la dt Moms rtsylta m ftt prou oeseur
gut contrasta fortamtnt an* la stva tvolueld posttHor Sovint, tn rtftrir-
se a aquest fenomen, nom destaca ti fet out tn conèixer Rosset• i, noms
oblida Ruskt.i o almenys tl contingut crític del rmssatgt artístic de Rus* m
65 TanmateïM cal matisar aquesta af »rmacio Ptr una part, stfuint E P
Tfwmpson, la tnoptrlnda política de la critica dt Carlylt l tls sarcasmes
dt Dickens score les formes polítiques conttfrtporanits »mptdirtn Morris
trooar cap altra via de sortida pel sty dtsconttnt social out tl dt refugiar-
se en el mon del romance", en lunivtrs dels somnis i la fctlltsa artística
64 Una explicació similar donava el propi Morris en recordar en una carta
dfi la manca desttmuis politics tiistents a la seva joventut

"we were in a dull time wirn twurgeotsdom and
pn»'iistimsm so soreiv that we were forced to turn pack ir»
oursf ives, and only in ourselves and the world of art and
iiteratu^ewas there anv hope vou on the contrary have found
yourseif confronted bv the rising hope of the people*6?

Tanmateix la infloérc t a de Raskin continua v iva en I esperit de
Morris en la seva fase uohtmta a trevts dels seus escrits, resolgué
dedicar-se a la causa & l'art, pere dV. art definii conceptualment tn
termes genèrics, tamoe a partir de Rusàin. Morris es dirigí als
Prt-Rafae listes En qualsevol cas« ta substitució de Rusk in ptr Rossetti en
els ideals «e Morris depèn en gran part de la relació tntre Rus*in i
Rossetti, tntre els quals, malgrat la dtftnsa tmprtsa ptr RusMn de la
Confraria tn tls stus primtrs ttmps, txisteiMtn divtrgèncits idtoldgiqws
i ttoriquts importants soörttot ptl qut fa al mattix conctptt d art i la
stva oast romàntica Aqutstts diftrtncits ttöriguts anartn ftnt-st cada
vtgada més patents principalment desprès de la nova direcció
tconom teista tmprtsa ptr Rusk in dtsprés dtl 1057 M Ptr aquesta raó,
RusMn i Rossetti suposen duts posicions relativament antagòniques tn la
formació de Morris entre Its guals osci I lara durant Its primeres fases de
la stva vida Tanmateix, la pol (valència l r ambigüitat ideològica dels
primtrs tscrits dt Rusà in ptrmtttn planttjar diftrtnts r f lis de Itctura
igualment suggerents ptr molt diferents out puguin ser tls interessos dels
possibles lectors En aquest sentit, val li pena recordar out, segons tl
testimoni dels seus amics, r admiració out Morris sentia ptr RusMn tn tl
ptr lodt d Oxford provenia més dtl to poètic í la qualitat literària dt les
seves llargues descripcions dtl patsatft t la nat or a lesa out no pas dt les
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perspicaces observacions sobre la societat del segle XIX w Aquesta pot no
ser una dada altament significativa però almenys apunta la possibilitat out
la manca d'ínteres de Moms per la politica i els problemes socials no
siguin conseqüència exclusivament de l'amistat amb Rossetti sino que te
un origen anterior. En aquest sentit, també resulta illustrativa la carta, ja
refer toa diverses vegades, en la qual, a més d'informar Cormeli Price de la
seva decisió de provar de pintar, explica la seva dessero o de qualsevol
mtent reformador justificant-se (Cormell Price un dels amics que introduí
la temala social entre les discussions del grup d'amics a Oxford).

"i can t enter into political-soc lai subjects with any interest, for
on the whole i see that things are in a muddle, and I have no power
or vocation to set them right in ever so little a degree"70

Malgrat i aventura pictòrica d« Morns, la seva gran creació en
aquesta època es d índole literaria L any 1858 Morris va publicar el seu
primer llibre Qe poemes titolai The Defence ofßuenevere, considerat
normalment com e! millor dels seus llibres71 Independentment de la
Quantat o de les característiques literàries daquest primer llibre, val la
pena tenir en compte que va significar en la seva vida La vessant literària
de robra de Morris no es tan important per la seva qualitat o la seva
originalitat literària, àmpliament discutida per la critica des de llavors72

t des del punt de vista biògraf ic és interessant perquè ajuda a explicar
alguns aspectes sorprenents de la seva relació personal i artística amb
Bume jones i com es desenvolupa la seva llarga col laboracio professional
De fet, la figura del Morris poeta constituïa el complement ideal per a la
labor artística de Burne Jones com a pintor La pintura victoriana de la
primera meitat del segle xix tenia una forta component literària tant en el
plantejament com en el tractament plàstic dels temes, en la descripció de
situacions i la composició de les escenes. Burne Jones, com també la major
part dels simbolistes posteriors, participaren també d aquesta i iterali t za-
cio Per aquesta raó, r anàlisi i la creació literària de Morris suposava per a
Surne Jones el contrapunt del seu propi art així com una font inesgotable
de temes i d'assessorament en la interpretació dels personatges i les
escenes pintades Aquesta relació es m?,it inora amb un esquema similar en
totes les col laboracions professionals empreses per ambdós arnia» AIXÍ,
per exemple, en la realització conjunta d'objectes per a la decoració la
labor de Morris consista preferentment en adequar í completar l'obra de
Burne Jones75, això resulti més evident encara en tots els projectes
artístics vinculats a r art del llibre, especialment a la Kelmscott Press En
aquest sentit, resulta prou significatiu observar que només existeixen
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paral.leiIsmes estilístics 1 conceptuals entre l'evolució artística d'ambdós
autors quan es considera l'evolució del lorris poeta, deixant de banda la
resta d'aspectes del seu pensament Des J'?questa perspectiva i malgrat
que iixó suposi avançar esdeveniments, semb.a plausible concluir que
l'obra de Morris és més arcaica i conservadora en tots aquells oficis on
l aportació de Burne Jones és més evident74

Des d aquesta perspectiva, The Defence offc·ene¥ere suposa el
contrapunt literari de l'art de Burne Jones i de Rossetti er *7jesta època
igual que ells, aborda la temàtica de la cavalleria des d'el punt de vista
dels grans valors numans i de la tragèdia dels sentiments contraposats
però ajustant-se mes a les narracions dels originals medievals que no pas
a l'adaptació sensiblera de les versions victorianes El Morris poeta, doncs,
malgrat l'estatus complementari de la literatura respecte a la pintura, era
la tercera peça important en el quadre de la vida bohèmia dels pintors val
Prinsep, un pmtor mes jove que també forma part del segon cercle artístic
ae Rossetti retrata perfectament l'escena

"Rossetti on the sofa with large melancholy eyes fixed on Morns,
the poet at the table reading ana fidgeting with his watch claim
and Burne Jones working at a pen and ink Rawing" ̂

Quart el llibre aparegué, fou genèricament titllat de pre-raf aeiista i
durant molt temps fou tingut per la primera mostra literària del movi-
ment7* Tanmateix, el Pre-Rafaelísme de la defensa de G*nebra no pot
assimiiar-se genèricament al rossettisme Ben al contrari, tant la matèria
literària del llibre ccm el seu estil poètic són obra de! Morris poeta sense
mes influències que la seva profunda formació literària i humanística77

Seçons t P Thompson78, Morris realitza en aquests poemes una síntesi
pròpia que si per una banda constitueix una oe ¡es continuacions més
suggerents de la poesia de Keats. per l'altra esdeve l'alternativa literaria
de Tennyson i, només per aquest llibre ja pot considerar-se Morris com ei
precedent immediat de la poesia de w E Yeats

AIXÍ doncs, la vinculació de Morns amb el cercle artistic de
Rossetti fou més important pel que fa a la seva creació literària que no pas
per la seva temptativa com a pmtor Si a més, hom considera l'esquema
rossettià de la subordinació de la poesia a la pintura 79. apareix clarament
dibuixat el complexe quadre de relacions personals establert a lèpoca de
Red Lion Square i l'especlf íc rol que Morris hi jugava Seguint una suggererj
eia de Lindsay ao, la figura dominant en aquesta època no era tan Rossetti
com Burne Jones Tal i com el propi Morris confessa, Burr* Jones no estava
*sn imbuït del magnetisme de Rossetti com el mateix 811, aixi, fou Burne

*°* ' ' 1 " f*r ~*
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Rossetti per Iniciar la seva propia evolució personal com artisti12 Per
altra part, vai la pena recordar una segona influencia important en aquesta
època» la que eMerciren Burne Jones l Morris sotre el propi Rossetti £l
medievalisme d aquest darrer estava totalment imbuït de Dante f la tradi-
ció Italiana t a través de Morris t Burne Jones, Rossetti va conèixer t adop-
tar la matèria de Bretanya tan característica del segon Pre-r.^aehsme93

Finalment, entre els esdeveniments mes importants ocorreguts en
aquesta època, cal destacar Capartelo de Jane Burden en la vida de Morris
Jané era alesnores una noia de disset anys filla d'un cavallerls d'Oxford que
acceptà posar com a model per al grup de joves artistes a l'època en que
pintaven els murals de l'Oxford Union (1857) Morris i Jane es casaren el 26
<f Abril del 1859,1 per a la seva nova vida, Morris decidí construir-se una
casa nova més adequada per a la seva futura vida de família. Aquesta fou la
famosa Red House
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1.5. 1860 1865 la Ut« Heust

Morris va encarregar la construcció ö aquesta nova casa, "very
medieval m spini"84 al seu amic arquitecte Philip Webb j ambdós amics
discutiren tot aMó relatiu al projecte durant les vacances d'estiu del 1859
en un viatge pel nord de França Tot seguit començaren les obres però es
perllongaren mes del previst I el nou matrimoni no pogué instai lar-s'ni
definitivament fins a finals de l'estiu de! I860 La casa estava situada al
mig del camp, a la part més alta d un turonet I rodejada d'horts I boscos La
zona, Bexleyneath, upton, no era excessivament llunyana de Londres però
per accedir-hi des de la ciutat calia realitzar un viatge relativament
complicat Actualment, si be conserva encara un imprecís caràcter rural
forma part de l'àrea metropolitana de Londres A mitjans del segle passat,
desprès de prendre ei tren, calia, a més, fer una relativa excursió amb
carruatge per arribar-hi A Morris u agradava especialment aquesta regió,
el Kent, per diverses raons en primer Hoc» la frondositat i fertilitat oe la
terra, la suavitat del paisatge s'adequaven perfectament al seu gust per la
naturalesa amable i fàcilment conreuada, d'altra banda, aquesta era la zona
d Anglaterra on Chaucer havia situat la seva pelegrinació a Canterbury En
qualsevol cas, en decidir la situació de la seva nova casa, Morris havia
optat pe' camp t la vida integrada amb la naturalesa renunciant d'alguna
manera a la vida mundana i agitada de la ciutat

La Red House no és únicament important en revolució personal de
Morns, tambe constitueix un esdeveniment important en la historia oe
r arquitectura anglesa del segle Xix encara gut no suposa la revolució
arquitectònica que sovint sha vist en ella85 La casa estava construïda
d acord amb els principis del moviment neogótic tal i com havien estat
desenvolupats a mitjans de segle No es descobnen en l'edifici m propòsits
monumentalistes ni tampoc cap preocupació estilística excessivament
marcada Com a màxim si dun estil històric es tractava, Morris havia triat
el mode! del segle xni però en realitat tl'edif id era anterior a les formes
vernacuies de (arquitectura anglesa Estava tota construïda de maó vist per
la senzilla raó que aquest era el material disponible t característic de la
zona A partir del color del material, la casa aviat seria popularment
batejada amb el nom de Red House Constitueix un dels primers exemples de
r aplicació del racionalisme neogótic a l'edificaci o de vivendes i, per
aquesta raó, ocupi un lloc destacat en el procés de gestació del que a partir
del i860 hauria de ser el Domestic Revival86

La construcció de la Red House plantejà a la vegada el problema de
la seva decoració Degut a la mala qualitat de la majoria <robjectes del
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mercat f la manca fríteles del seu gust, Morrfs l Webt» decidiren decorar-
la ells mateixos dissenyant tots els mobles t d'altres elements necessaris
per al parament dornest^ Tots els am tes col laboraren en els treballs
encarregant-se cada un delís de la realització de peces especials Morris
dissenyà ! confeccioni els diversos teixits de la casa posant en pràctica
els seus coneixements de brodador A mes, ensenyà a brodar a la seva
muller t a les altres amigues del grup per a que l'ajudessin en molts dels
treballs. Webb va dissenyar els mobles mentre que Burne Jones, Rossetti,
Brown, 1 uzzi* Stddal, els pintors, s'encarregaren dt la decoració mural, i
de pintar vidres i mobles Desprès dels mobles de Red Lion Square, la
decoració de la Red House constitueix la segona gran experiencia
professional de Morris en l'àmbit del disseny i les arts decoratives

Els treballs de decoració que es perllongaren durant alguns anys es
desenvoluparen en un clima dt franca camaradería i plaent amistat La
majoria d amics pujtvtn els caps de setmana a la Rw House i »ornaven *ls
dilluns a la ciutat Els dies transcorrien plens de jocs, de passeigs per la
contrada, de sop«¿ s i llargues sobretaules d'amena i agradable tertúlia En
una d aquestes sessions, algú, potser Madox Brown, possiblement Rossetti,
tingueren la idea dt reconvertir lexpenència dt la Red House en una
ocupació professional i donar una solida comercial a les noves creación!
Lamateixinit, un dia d* Abril del!86!, es decidí fundar una firma comerç i al
que, amb ei nom de Morns, Marshal », Faulkner & Co (MMF&Co ) s ocuparia de
dissenyar i confeccionar articles per a la decoració amb un alt nivell dt
qualitat artística tai com no eren els dt la Red House Ja des del mateix dia
de la fundació es decidí nomenar Morris gerent, encarregat, supervisador, o,
simplement, cap de producció, mentre que Faulkner s encarregaria de la
comptabilitat i dels assumptes economies de I empresa Els altres socis
proveirien els dibuixos i que haurien de produir-se El nomenament
de Morris no obeïa cap raó especial Segons afirma Rossetti87- únicament
es va tenir en compti li seva posició econòmica -es a dir, era l únic dels
membres que disposava duna- però lògicament també deuria comptar el ftt
que aleshores Morris no tenia encara definida la seva vocació professional
mentre que la resta de membres Ja havien optat peí una M.

Els tallers de la firma s instai laren a 1 antic estudi de Red LI on
Square incorporant d'altres dependències de l'edifici per a les mul lacions
La direcció artística de la firma i dels tallers Je producció serà a partir
d'aleshores l'ocupació professional més important de Morris Ja des de la
construcció of la Red House semblava exciusstvament interessat pel
problema de la seva casa Amb !a creació de la firma, els oficis decoratius
centraran encara mes la seva atenció Recollint un comentari que delí feu
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Faulkner per aquesta època69, sembla com si Morris hagués perdut definiti-
vament tot tipus d'interès pel seu entorn cultural, pel món de les idees t,
àdhuc per la poesia, com 31 estigues únicament preocupat per esdevenir un
bon decorador t un responsable nome de negocis Tanmateix les cartes de
Morns en aquesta època no corraboren aquesta impressió. Ben al contrari,
rarament apareixen referències a la marxa de la firma a no ser en aquelles
poques ocasions en que tracta de donar a conèixer !a firma i de captar nous
clients En aquest sentit, resulta molt simptomàtic la inexistència
d'aiustons als nous llibres de Rusk i n t les seves investigacions en el camp
de ï economia politica90

Durant els primers anys de la Red House s observa també en la seva
correspondencia cap o molt poques indicacions sobre la seva creació
literària La publicació de The Defence ofGuenevere no fou molt ben
acuiitda per la critica i fou un llibre més aviat desaparcebut en l'ambient
literari Això no havia d influir excessivament en Morns car mai no va ser
una escriptor preocupat per les critiques 9I Si durant aquest temps no va
continuar la seva labor poètica això pot ser degut a moltes i diverses
causes En qualsevol cas, i en gran part, seguint la nova preocupació de
Burnt jonts ptr 1 art clàssic92, Morris comença a mteressar-se per repica
f ega ^ inicia un cicle de poemes sobre la guerra i la caiguda de Troia
Planejada tot seguit déf '**s de la publicació del cicle artúric i continuada
espoi ¿dtcament a la Red N>use, queda inacabat i no es va publicar fins que
la seva filla May composa les obres completes w Tanmateix, aquest
període de misa creació literària fou relativament curt perquè existeixen
proves que el 1865 Morris estava Ja planejant el que havia de ser el llibre
més conegut, el The Earthly Paradise aparegut entre el 1868 i el 187094

Malgrat els repetits plans i declaració de bones intencions, Morns no
comença a compondre'l fins desprès d abandonar la Red House » traslladar-
se a viure a Londres

Des de tots els punt de vista t més especialment en la vida familiar
el període de la Red House constitueix la fase més feliç de Morris95 A la
Red House van néixer les seves dues filles, Jenny i May, que navien de
completar el quadre de felicitat familiar. Combinant el treball de la firma i
la vida de família, Morris esdevenia gradualment allò que posteriorment e)
mateu havia de qualificar de típic burgès "the sort of father of family
whose features were being weekly registered by leencff96 La felicitat
conjugal dels primers anys de matrimoni combinava perfectament amb la
companyonia de la vidi, encara relativament bohemia del grup Potser per la
seva llunyania de Londres, la casa es convertí ràpidament en un lloc dt
reunió per amics i coneguts, 1 un punt de referència per una part de la
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societat artística de Londres Burr« Jones s'havia casat amb Georgiana
Macdonaid a principis de lestiu de) i860 Així mateix no havia ftt Brown
amb la seva segona esposa i també Rossetti, encara que una mica forçat per
la salut \ restat d ànim de Lizzie Siddal Entre els altres visitants assidus
a la Red House figuren els antics amics d'Oxford, especialment Faulkner t
its seves germanes -les quals havien començat ja a treballar per a la
firma-, també alguns pintors vinculats a (experiment Pre-Raf aclista, com
Arthur Hugues, i lògicament, Philip Webb, arquitecte de la casa i un dels
col laboradors més productius i importants de la firma. El cercle s'havia
ampliat amb d altres membres Swinburne era amic i seguidor de Rossetti
ja des de r època dels murals d Oxford, i després del 1865, el pintor americà
Whistler -que hauria ser el principal líder de la difusió de l'impressionisme
a Anglaterra i un deK representants capdals del moviment estetícista-
aparetx entre els invitats a les festes i actes socials del grup97

Tanmateix no tots els membres dei cere1 de Morns ts trobaven en
la mateixa situació de felicitat Rossetti, desprès del seu casament el 26
de Març del i860 amb Lizzie Siddal ! d'un turmentós prometatge, comença a
tenir profundes depressions i crisis nervioses augmentades per la mateixa
vida matrimonial Les relacions de la parella foren cada vegada mes
critiques f ms que Lizzie, després d'infantar un nen mort, es suïcida a
principis de febrer del 1862. Des d'aleshores, l'estat depressiu de Rossetti
i les seves crisis neuròtiques esdevingueren més greus i freqüents
convertint-se en un personatge totalment depenent de l'ajut i e! suport dels
amics I0° Durar.t tot aquest procés, i en gran part degut a laf igura de
Lizzie, Ruskin i Rossetti anaren distanciant-se fins que després del 1860 la
figura del critic desapareix quasi totalment de la vida quotidiana del grup
d amics En el conjunt de la vida a la Red House, pero, aquesta tragedia
roman com un fet esporàdic i relativament estrany en el marc de la
felicitat general

A la vegada, aquest període suposa per homs una de les fases de
més retraiment i aïllament personal D'una banda, la vida bohèmia del grup
palesen una certa pervivencia de l'ideal monàstic i comunitari perfilat
entre els amics a l'època d'Oxford Des tfaquesta perspectiva, la Red H use,
tot el procés de la seva construcció i decoració, esdtvé raixecament
d'aquell Palau de l'Art i de la Bellesa somniat pels poetes i artistes des del
final del romanticisme Era una mena de paradís ple de "romance" i de tots
aquells valors morals que navien desaparegut de la societat dels homes en
el segle xvin AIXÍ, la Red House apareix com el temple i els seus habitants
com els sacerdots del culte d* Sa bellesa, una bellesa essencialment oposta
a la realitat social de l'època i que pretenia actualitzar el paradís medieval
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idealitzat pels artistes purs. Pel que fa concretament a Morris, queda clar
que, en ei moment dmtegrar-se a la vida adulta l en una situació que no era
totalment del seu grat, empren una solució totalment personal"

I .6. I WS-1071 BloomstHiry

H període de felicitat familiar de noms i el seu cercle d'artistes
hauria de finalitzar bruscament l'any 1865. quan Morris es va veure en la
necessitat dabandonar i vendre la Red House per traslladar-se a viure a
Londres Diverses malaities de la família Burne Jones impediren seguir el
pla previst l'any anterior tfafegir una nova ala a la Red House per a que hi
visquessin els Burne Jones i de traslladar els tallers l les seccions de
producció de la firma a Bexleyneath, pròximes a la casa En aquella època,
un dels grans incovenients de la Red House era la distancia respecte dels
centres hospitalaris però, a mes a mes, l orientació a nord de les principals
natíitac 10^5 feien de la Red House una casa freda i difícil tfescalfar

La Je Meada salut de Georgiana, que acabava d infantar un fiu mort
desores de so'.'-ir de tifus així com la manca d estabilitat economica d*
Bume Jones, el decidiren definitivament a restar a Londres car la ciutat
oferia moltes mes possibilitats per a un pintor que encara es trobava a
l mici de la seva carrera Al seu torn, Morris sofrí en aquella època la
primera crisi important de reumatisme, la qual cosa, junt a I esforç que li
suposava traslladar-se diàriament a Londres per anar a la firma, feren
evident la impossibilitat de quedar-se per mes temps a Bexleyneath D'altra
banda» desprès del naixement de les dues filles, Janey començava a tenir
una salut delicada que amb el temps esdevindria crònica seguint la tònica
de les dames victorianes mes respectables I0° Tots aquests factors
convergien a demostrar el mateix, les dificultats I els Inconvenients de tot
tipus que suposava la vida a la Red House i els avantatges 1è viure a
Londres101 Amb gran tristesa, Morris es decidí finalment a fer el pas,
buscar una casa a la ciutat i vendre la Red House E i trasllat es feu
finalment el novembre del 18651 Morris mai més va voler visitar la casa
ni tampoc no va manifestar cap tipus d'm teres pels nous habitants i ! us que
podien fer-ne162

La nova llar era un edifici antic sense cap mena d'interès arquit'c-
tonic, estava situad? n Queen Square en el barrí oe Bloomsbury Morris va
repartir l edifici en dues parts, una destinada a la seva viverla personal i a
l'altra instai li els nous tallers ampi i at s de la firma Per a MMF&Co, el
trasllat a Queen Square va suposar una primera ampliació important quant
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als equipaments tècnics t la seva capacitat productiva A més, per primera
vegada, ts reservaren algunes dependències per a oficines t recepció de
clients En aquests locals, la firma va poder desenvolupar-se, donar-se a
conèixer i ampliar-se progressivament fins que, l'any 1881,feu ei trasllat
definitiu Merton Abbey

Des del punt de vista de MMF&Co, la primera fase de Queen Square
és encara un període de proves 1 experiments en la qual ta firma no ha
aconsseguit encara estabilitzar-se A part de Burne Jones 1 webb, 1 en una
situació molt especial Hadox Brown, la resta dels socis originals quasibé
ja no treballaven per compte de la firma Faulkner ha tornat a Oxford,
Rossetti s ha instai lat a Chelsea per pintar i escriure poemes i s'el veu
cada vegada mes amo els representants del moviment esteticità, Marshall
ja fa temps que s'ha desvinculat de la firma i es dedica completament a la
seva feina D altra öanda, noms i la firma han començat a treballar amt»
d altres professionals Bodley, com a dissenyador 1 client, Simeon Solomon,
com a dissenyador, William de Morgan com a dissenyador i tècnic en
ceràmica De tots els col laboradors. el personatge oue esdevindria decisiu
en i estabilització comercial de la firma i en la seva evolució posterior com
a empresa será Warington Taylor persona contractada com a comptable i
gerent economic en substitució de FauiKner La labor de Taylor, desenvolu-
pada entre el 1865 I el 1870, any de la seva mort, consistí essencialment
en aconseguir que la firma no quebrés i en que Morris no dilapides en ella
tot el seu patrimoni Morris havia utilitzat gran part de les seves rendes en
la construcció i decoració de la Red House Tambe havia invertit grans
sumes en l'adequació dels locals de Queen Square però, a més, les utilitza-
va indiscriminadament i sense cap control per mantenir 1 empresa, que
encara, malgrat tot el treball realitzat, no reportava beneficis D altra
bòrnia, vers ei 1866 a causa de la incipient crisi econòmica les rendes de
Morris provtnents de les mines de carbó heretades del seu pare començaren
a disminuir gradualment Anaren minvant en els propers anys i vers el
1870, en no disposar d'altres ingressos importants, Morris coma el risc de
trobar-se en una condició de pobresa La labor de Taylor fou la d'educar
econòmicament Morris a f t de que tingues més cura de la seva situació i
aprengués a diferenciar entre els problemes financers de la firma i seus
propis

Malgrat les vicisttuds econòmiques, aquest es un període de molta
feina des del punt de vista professional Durant aquesta època, MMF&Co es
dedici principalment a la decoració d esglésies, a la confecció de vitralls i
brodats, i a produir uns mobles d'un caràcter medieval molt marcat que
havien de constituir la base de l'estil de disseny de webb la pintura mural
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també suposava un volum important dels treballs realitzats per a la firma
atxi com la producció de rajoles pintades a mà També daten d'aquesta
època els primers temptei jos per assumir la producció de papers pintats t
orientar els serveis fa li firma vers la decoració doméstica continuant les
experiències fetes djrant elf primers temps quan es decoraren les
primeres vivendes co,*»stni«,des per webb de les cases dels diferents socis

Malgrat la intensa activitat de MMF&Co, durant tota aquesta època
el tretall de dissenyador no ocupava el centre de les preocupacions de
Morris, ans al contrari Excepte en els casos esporàdics en que escriu a
proveïdors, treballadors t clients, les stves cartes tracten preferentment
qüestions literàries relatives als seus propis escrits En aquest sentit,
sembla evident que noms, malgrat la labor desenvolupada amb la firma,
continua considerant la poesia i la literatura com el seu autèntic treball103

Això no hauria de sorprendre atès la quantitat de llibres publicats per
Morris entre el 1065 i el 1876 Ja a la Red House, Morris tenia alguns
projectés literaris en ment que encara r,o havia pogut desenvolupar, en
tornar a Londres, sia per que disposa de més temps en no haver de traslla-
aar-se diàriament, sia perquè l aparició de Taylor evita les preocupacions
denvades de la gestió ot la firma, o sia perquè la vida de grup ha pràctica-
ment desaparegut de la quotidianî  familiar, Morris tornaa a escriure i a
dur a terme el projecte d'un cicle de poemes a la manera chauceriana Per a
escriure i va utilitzar fonts tant de la literatura medieval com de la
mitologia clàssica i nòrdica, composant un veritable tapis de narracions
escrites en prosa poètica104

La primera d'aquestes narracions tractava el mite grec dels
argonautes i fruit dt la impetuositat creativa de Morris s allarga tant que
decidí publicar-lo per separat The Life and Deith of Jason va aparèixer
r any 1867 editat a càrrec de Morris atès el fracàs econòmic que va suposar
per a l'editor TheDefenceof$ueneverel\ llibre tingué un relatiu èxit de
públic i la majoria de critiques foren favorable105. Aixo animà Morris
considerablement 1 els dos primers volums del Thelarthfy Paradise, el seu
llibre més f amos, aparegueren el 1868 Els volums restants sortiren el
1870 Cada un correspon a una estació de l'any I composta a base d'un
poema per cada mes de i any En aquest llibre, Morris optà per un gènere
literari totalment diferent del desenvolupat en els poemes de joventut
Consisteix essencialment en renunciar totalment al realisme en les
definicions de paisatges t escenes així com en la construcció Jets
personatges sense fer mat cap referència a la realitat social que i envolta
Tots els contes se situen en un passat remot 1 indefinit que tampoc no
serveixen m com a contrapunt de la realitat històrica del segle xix, la seva
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única f mal Hat es exclussivament la de narrar una història En aquest
sentit, constitueix im dels millors exemples del que sovint s'ha anomenat
literatura devastó Ei 1 litre tingué una rebuda més que favorable i conegué
un gran èxit de públic Fou celebrat per moltes raons i no sempre literàries
Tal i com es destacà a l'època, el llibre era fonamentalment respectable i
d una indubtable moralitat fins el punt que, com deia un crític, era
totalment adequo! per a que el llegism tots els públics j»cnse discriminació
i àdhuc aconsellable per a nens, joves i dames106 Tanmateix ¿iguns crítics
entre els quals el f löel Bui n* .icn*s se n'adonaren de la falta d? sentit de
l'humor, de perspicàcia critica, i de la laíviuidesa de les descrijcions i no ei
consideraren entre les millors creacions literàries de Morris 11 llibre
també li manquen tensió dramàtica i intensitat poètica

Ara be, des dei punt de vista de la formació teòrica de Morris, The
Eartniy Parati!sete doblement significatiu En primer itoc, la seva renuncia
al realisme i a la dimensió critica que caracteritza \ï literatura
vuitcentista des del fomanticisme col loquen dorm entre els autors mes
pròxims al corrent de l'art per l'art tal i com shavió de desenvolupar à
Anglaterra en la segona meitat del segle En aquest sentit, si amb el seu
primer llibre de poemes Morris establia l'alternativa a Temysson quant al
tractament dei passat medieval, amb aquest Morris planteja una alternativa
a la poesia de Swinburne i dels autors "maudits" del moviment esteticità
Comparteix amb ells el culte de la bellesa artística consider aní-la un be
remot i antagònic a la realitat sinó es en la personalitat de l artista Pero a
diíerercia de Swinburne, i també de l'últim Rossetti, Morris no pot
desco', 'ir l'experiència estètica en les vivències de l'artista enfrontat al
seu ernc; A immediat Per a ell, en canvi, i experiència estètica pot
aparèixer únicament en la imaginació d uri artista que somnia d altres móns
Tot això es tradueix en el to nostàlgic i melangiós que domina la major part
del poema i que augmenta a mesura que arriba la tardor Fou el mateix
Ruskin qui en una carta expressa la sorpresa alhora que el delit experimen-
tat en la lectura daquest llibre en un comentari literàriament molt poc
acadèmic però tan descriptiu de la personalitat i l'estat d'ànim de Morris en
aquesta època

"1 can't understand how a man who, on the whole enjoys dinner -and
breakfast -and supper to that extent of fat can write such lovely
poems aooyt misery There's such lovely misery in this Paradise"107

Les connexions entre Morris i la cultura de Vart per l'art han estat
sovint posades de relleu sobretot a partir de l'anàlisi que d'aquests llibres
feu E P Thompsonloe Segons aquest autor, en el rerafons del
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Paradise s'hi descobreix la decisió d* canviar la manera d'escriure, cosa
que revela el canvi d'actitud que s'havia operat en Morris per aquesta època
Aquesta es podria resumir com la renuncia definitiva a experimentar
qualsevol sentiment de revolta, cosa que queda substituït per un esperit de
destlusió i de resignació davant la inevitable mesquineria de 'a realitat.
Quant a i estil, això (Hieda reflectit en Tacando del realisme abans esmentat
i de tot dramatisme en el tractament de personatges i escenes

Pel que f a a les relacions de homs amb l'art per l'art, una dada
significativa al respecte és el fet que les primeres critiques favorables
dels poemes de Morm fossin d'un critic com waiter Pater, l'home que
hauria de ser l'ideòleg del moviment esteticista angles109 En aquest sentit,
The Carthly Paradise resulta important a l'hora d'establir, primer, quina és
la concepció mornsiana de la literatura i, segon, quina era en aquesta època
la seva concepció de i art en gtAerai "°

AmMui-s qüestions sor» importants des d un punt de vista teonc
quan se les contrasta arriD la tasca de dissenyador desenvolupada per Horns
a la mateixa època i en relació als plantejaments estètics que regulen eì
funcionament de la forma en la primera fase La relació entre teoria i
pràctica dms mateix de la forma serà un dels factors determinants en el
pensament de Horns expressat en les primeres conferencies

Des del punt de vista personal, el canvi d'actitud esmentat de
Horns expressat a TheEartftty Paradise^* un altre signif icat El nostàlgic i
resignat to literari revela per primera vegada un Morris descontent i infeliç
en la seva vida personal ' ' ' Dades biogrif iques corroboren aquest estat
d'ànim En sintesi, aquest canvi de Morris esta presidit pel seu fracàs
matrimonial que, lògicament, es traduirà en una sensació de desengany i
d impotència personal front a una persona cada vegada mes llunyana »
inaccessible sensació augmentada per la nostalgia de la curta felicitat
conjugal que Morris creu i sap perduda irremeiablement La crisi conjugal
va aparèixer relativament aviat en la vida de Morris, poc després del
trasllat a Londres, però s agreujà a prtir del I860 quan la intimitat
existent entre Jané Morris i Rossetti es feu del tot evident La complexitat
i l'intensitat dels sentiments de Morris donant aquest fet configuren el
rerafons personal del seu treball professional i més específicament de les
seves creacions literàries

Les biof af tes recents de Moms han atorgat una excessiva impur-
tànda a aquest incident de la seva vida personal i intima i s'ha convertit en
rúnica causa veritable de restat de desànim l de retraiment de Morris en
aquesta època D aquesta manera, la infidelitat de Janey explica tant els
canvis d'estil en la literatura de Morris com la nova orientació que prendrà
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It sevalabor artistica a partir d aleshores Tanmateix, la personalitat de
Janey continua suposant un dels grans mister's ot la vida dt noms, au;
com també no és la rtlac'o amb tl seu marit oos del seu punt de vista La
imatge més corrent de l'esposa & Morris és la de la musa del segon
Pre-Rafaellsme i del simbolisme pictòric posttrior, però aquesta és essen-
cialment la imatge construïda per Rossetti en els seus quadres Ara bé,
d altres testimonis de l'època, com Henry James, no difereixen de la visió
de Rossetti Aquesta és limpressió de James

"it is hard to say whether she s a fand synthesis of al! the Pre-
Raphaelite pieties ever made -or they a 'keen analysts' of ner-
whether she is an original or a copy*

Però encara és més sorprenent la descripció que fa de la vlöa
familiar i del oisíanctament misteriósi afectat de Mrs Morris

"there was something very OAJaint and remote from our actual life,
it seemed to me, in the whole scene Morns reading m his flowing
antique numbers a legend of prodigies and terrors, around us all
the picturesque bnc-a-brac of the apartment ( ) and in the corner
this darà silent medieval woman with her medieval toothnache*112

Des d aleshores la imatge mes corrent de Janey és la d una dona
misteriosa i silenciosa, tancada en si mateixa i en la seva propia bellesa,
que no pot acceptar de viure en una casa antiga i anodina t haver de
compartir I edifici amo les dependències de lempresa del mant1131 que, a
mes a mes, no vol renunciar al seu rol de musa d artistes Tanmateix, no
existeixen documents suficients com per saber quins eren els sentiments
de Janey en aquesta època nt què fou el que la inclinà a Rossetti, un home
gras, calb, i amb constants depressions nervioses, gradualment més delicat
de salut, més depenent de la beguda i els somnífers de doral, i que el 1872
havia de fer un intent de suïcidi Les cartes entre Rossetti i Janey no han
pogut ser llegides fins al 1964 i st bé confirmen l'existència d'aquesta
relació des del punt de vista de Rossetti, aporten molt poca informació
sobre la postelo de Janey114 D'altra banda, les fonts que poden esclarir la
relació personal entre Morris i Janey son únicament les cartes de Morris a
la seva esposa i. juestes son pràcticament inexistents amb anterioritat el
I870ns

Respecte de tot l'afer, doncs, l'única dada certa és tl desànim i el
descontent general experimentats per Morns en aquesta època i que, si bé
molt interioritzat i àdhuc racionalitzat pel lògic distanciament respecte de
la seva nrèoia situació personal acarem repetidament en el rerafons del
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record en la correspondència Intima dels anys següents116. Des del punt de
vista personal, l això es el que expressen els poemes d'aquesta època,
Homs va sofrir intensament la infidelitat de Janey perd això no l'impedí
d'adoptar una actitud respectuosa envers la seva muller, mantenir una
conducta distanciada t freda respecte a l'afer t establir una relació
d amistat i confiança amb ella117 Per a Morris com a poeta la relació entre
Jané i Rossetti va suposar essencialment la necessitat de rep I ante jar-^e
des d un punt de vista personal el problema de l'amor i de les relacions
personals, així com de revisar l'ideal de l'amistat D'aquesta manera, Morris
interloritzava les seves decepcions i el fracàs dels seus ideals de joventut
però d això no en prendrà consciència fins alguns anys mes tard Aquest
serà el marc general i el tema de fons del curt i darrer llibre poètic de
Morris, Leve isfrrnxfo en el qual intentará per última vegada expressar
líricament el seu sofriment personal i la desesperació derivada de la
consciència de no naber sabut fer feliç la seva esposa"8 Love is Enough es
una poesia de la desesperació per la qual Moms expressa la seva pròpia
incapacitat com a home i la consciència del fracàs personal"9

Ultra la decepció amorosa, d'altres aspectes d'índole totalment
diferent tenen ona certa incidència en el desànim que Morns manifesta en
aquesta època En primer lloc, cal tenir en compte els canvis esdevinguts
als diferents amics i com han variat les relacions d'amistat en el grup
AIM i, per exemple, les relacions extramaírimonials d'Edward Burne Jor^s
plantejaren algunes situacions de tensió entre els amics el que influí no
poc en la necessitat de replantejar l'ideal de l'amistat Una mena de
solidaritat aproximà Morris i Georgiana Burne Jenes estatulnt-se entre ells
una complexa relació de tendresa i afecte Intel lectuai que, en tant que
amistat, havia de perllongar-se fins al final dels seus di*»s120 En segon
lloc, la relació de Morris amb Rossetti havia de modif icar-se desprès de
Udii H del pintor *mb Janey Les desavinences amb Rossetti, encara que
rarament expressades en aquesta època, tingueren un efecte més important
en revolució de Morris car li permeteren replantejar la seva concepció de
l'art i sotre tot de les arts aplicades i el seu paper (te dissenyador En
aquest sentit, val la pena Indicar el tercer factor important en l'estat dt
desànim de Morris en aquesta època que algun tnògraf ha qualificat com la
consciència de tapisser121 La f trma començava a tenir una orientació
totalment professionalitzada \ la seva pròpia tasca allí estava totalment
en contradicció amb la concepció de l'art expressada pels seus escrits
literaris, però encara més amb els antics Ideals del Palau de l'Art Morris
havia esdevingut el que ell mateix anomenarà posteriorment yn "cockney
and stay-at-home"l22, és a dir, un perfecte exemple del burgès menyspreat
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en la seva joventut bohèmia. El progressiu allunyamei.ï A» Assetti t de tota
la concepció de 1 art que tl pintor representava ?n aquest3 època permeté
Morris reconsiderar li seva pròpia laOor artística i tl paper rtt gerent duna
empesa dt decoració, Its stvts preferències estètiques f la seva rtlacio
amb la realitat social, per la qual començà a sentir cada vegada més
interès Paradoxalment, tl que també havia de ser important per la seva
pròpiacarrtra, 1 allunyament de Rossetti significaleMorrisaconseguir
un cert distanciament de its postures artístiques dt Burnt Jones tneara
que a»*ó no ts reflexes eri la stva relació personal

1.7. 1071 -1076 Islàndia I KtImscott

Un dels primers símptomes importants dt 'a disgregació del grup
d anics i oe la decisió de Morris Q iniciar tl seu camí personal ts la
fascmaao manifestada per la illa d Islàndia, la seva cultura i la seva
literatura123 Islàndia constituïa una afecc'5 totalmtnt stva, radicalment
oposta a r italianismo de Rossetti i al nou classicisme dt Burnt Jonts
Front a països com italià, Islàndia era un país rtmot, desconegut, cultural-
ment atrassat \ sense cap aportació artística important a la historia
general de l'art

"There is no art there at all, and there is nothing to interest most
people there out its strangeness and wilde«., .»s, yet I havt felt for
long that i must go there and see the background of trie stories for
wh l have so much syn pathy & which must nave had something to
do with producing & fostering iheir strange imaginat »ori*l24

L interés per la cultura nordica data del temps d Oxforo quan va
descobrir de la mitologia escandinava a través del llibre de Thorpe Horttwrt
Mitoiogyito* del 1068, pero, començà a interessar-se concretament per 'a
literatura Islandesa popular reconeixen t-n i un nou sistema de valors
totalment diferent del propi de la cavalleria i de la mitologia grega A
través de w Taylor entri en contacte amb Eirikr Magnusson. un islandès que
havia començat a estudiar filologia islandesa 1 ta stva literatura
tradicional ocupant-se dt la revisió 1 tfalgunes traduccions a l'anglès en les
grans obres dt la literatura islandesa Morris volgué entrar en contacte amb
Magnusson per aprendre la llengua t conèixer dt manera dirtela la seva
literatura antiga Les classes començaren tot seguit, tres vegades a la
setmana, amb un mètode relativament poc ortodoxe en l'estudi de les
llengües Morris no volia estudiar la gramàtica sinó començar airee tan-, nt a
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traduir'» Desprès, ambdós publicaran diverses traduccions en les quals
Magnusson feia la tradúcelo litera) a r angles i Moms r adapt act o
estilística t poética del manuscrit Durant la dècada sequent, Islàndia i la
seva literatura heroica ocupan el ctntre de les preocupacions literàries de
Morris121 A principis del 1869, apareixerà a la FORTNIGHTLY m VIEW The

\ a l'atrii del mateix any, la traducció de n*Grettis
Posteriorment, Morris traduirà The Story of frettir the Sttwg \ la

o sia la versió islandesa de la llegenda dels Nibelungs127

L any 1875 apareixerà Three Northern Leve Styte$ un recull de sis sagues
islandeses, i finalment, 1 any 1876, publicara un llarg poema de la seva
creació que durant molt temps considerarà la millor de les seves ocres
literàries, The Story of SrgurQThe WlwnçamttheFilloftheNfàitjnffs.
Inspirat en la mitologia nòrdica 128

El mon de les sagues islandeses presentava a homs tot un nou
univers literari regulat per uns vaíors moráis totalment diferents de la
èpica que ja coneixia però que» a mes, s adeia perfectament amt> la seva
situació personal129 Possiblement siguin les seves pròpies paraules les
que millor expliquin les causes d aquest nau interès i les raons de la se%a
fascinació literària en el prefaci al IhDre sobre Grettir, Morris afirma que
l nom? de les sagues es una persona que mai f laque j a

"he is the same man from beginning to end, thrust this way and
that by circumstances, Dut little altered by them, unlucky in all
th'ngs, yet made strong to Dear all ill-luck, scornful of the world,
vet capab'e of enjoyment, and determined to maae the most of it,
not deceived by men s specious ways, but dtsdammg to cry out
Decause he needs must Dear with them"130

Des del punt Je vista literari, l'etapa islandesa marca una nova
transformació en restii de Morris Aquest mes que no pas les narracions de
The iirthty Pirase, palesen les grans dif erènc i?s existents entre Morris

t (herencia romanica Duna banda, la seva formació romantica roman i
queda patent en restii ¿? les pròpies traduccions degut principalment a la
recerca dun llenguatge arcaic totalment extrany i descontextuaiitzat en ei
segle xix 131 Però per l'altra, en les sagues Morris aconsegueix superar la
dicotomia entre épica i lírica Dase de la tensió literària dels poetes
romàntics decantant-se decididament per repica112 En acceptar plenament
les característiques literàries d.' repica, Morris abandona la narrativi tat i
el "romance' caracttn.'tic l'estil dels seus escrits anteriors una nova
renuncia es reconeix en les traduccions de les sagues islandeses i en els
contes escrits desprès J aquesta època la renúncia de Morris al fet literari
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per si mateix i més concretament, a la Idea de convertir-se exclusslvament
en un escriptor En les ertes posteriors a la publicació del Love ¡sEnouoti
Morns mostra certa preocupació per la pèrdua de les seves capacitats
creatives com a poeta i també una certa reconsiderado sobre <jum es ei
paper de la poesia en la seva vida Aviat la literatura desapareixerà quasi
totalment dels temes tractats en les cartes als amics i d'altres interessos
ocuparan la seva atenció153 Escriure esdevindrà per a ell el que tan bé va
denominar Henry James *n coneixer-lo, un 'sub-trade" l'unici finalitat del
qual era l'en* etenimerit personalIM

Islàndia encara exemplifica millor aquest canvi d'actitud esdevin-
gut a Morns per aquesta època i l'aparició de nous interessos El coneixe-
ment cada vegada més aprof ondit de la literatura islandesa esdevindrà amb
el temps una fascinació per tota la cultura i la illa d'Islàndia L'estiu del
1871 decideix viatjar-hi i visitar els escenaris dt les sagues acompanyat
de Magnusson i de Fau^ner L estiu del 1673 faria un se<jon viatge que li
permetria adonar-se més que no pas la primera vegada de les condicions
reals de vida d'una societat històricament contemporània però primitiu i
pre-industrial quant at sistema de viure135 Després de veure Islàndia, i un
cop assumida la iota qut no li seria possible tornar-ni, Morns comença a
interessar-se per la realitat social del seu temps però no tant des de '.a
perspectiva de 1 artista observador que descobreix la realitat com d «.ema o
argument literari, sinó des de la posició d€ la persona preocupada pels
problemes socials i polítics que planteja una determinada situació
nistonca Desprès de les seves experiències islandeses, la realitat, però,
encara mes ei realisme desaparèixer» definitivament de la seva concepció
artística de mantra que ! objecte de la literatura i de les arts plàstiques
esdevé la narració dt Is f ets d un passat heroic i modèlic, mentre que es la
vida mateixa la que ha d ocupar-se de la transformació política de la
realitat13*

La sensibilització gradual respecte dels problemes del seu entorn
social marca el to general de la fase de la vida de Morris, compresa entre ei
18711 el 1876, prèvia a la seva labor de conferenciant i de pensador Si in
fase anterior havia estat marcada per les seves crisis emocionals, la
sensació de fracàs personal i el seu tsnc?ment en el mon idil He i irreal del
somni literari, a partir del 1870 apareixen diversos símptomes d'una
reacció personal per sur̂ rsr rettat de decaïment que l'ímpel leixen a
preñar* a una actu'id activa front als seus problemes Ja amb anterioritat
«i 1870, William Rossetti, un germà de Gabriel que havia estat membre de la
Confraria Pre-Raf aelista originaria però137 per qui Morris no sentía cap
especial afecte136, comenta amb sorpresa la ocasió en que Morris va
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manifestar algun tipus d'Interès per qüestions d'ordre politic i destaca el
fet que defensa idees properes a its seves pròpies139 De tota mantra,
malgrat aquests primers símptomes, l'estat d ànim habitual en el noms
<3 aquesta època es tranquil com a resultat del distanciament formal assolit
respecte de Its questions greus out 11 va permetre racionalitzar ) d'alcuna
mantra, acctptar ti* stus propis proöltmts conjugals140 com un ftt
irrtmtiablt i ant a til mattix, i renunciar dtf imtivamtnt a podtr gaudir
d'una vida dt familia May Morris ts qui, tn la olografia dtl seu part, oftreix
un quadre més detallat de la solitud 1 l'extranyament tn que vtvttn tls seus
pares i Its ptrsonts dtl ctrclt damics pròxims a la familia140

La rtaccio dt Morris pot mttrprttar-st com un inttnt dt sobrtpo-
sar-st a si mattix i al stu dtcaimtnt, buscant f ormts d'tntrtttnimtnt
personal tquivaltnts i la nitratura i qut puguin str practicades dt mar»era
individuai per omplir el ttmps niurt El descobriment d Islàndia i la
literatura epica n ts una de íes mes tvidtnts pero daltrts activitats
empreses per Moms tn aqutsta tpoca assenyalen el camí de la recuperació
En primtr lloc, Morris accepta totalmtnt la stva situació conjuga! i
decideix ei 1871 Hogar una casa ai camp fora dt Londrts on passar-ni els
estius compartint-la amb Rossetti La casa anomtnada Ktlmscott Mannor
era en paraules dt Morris "a htavtn on earth, and old stone Ehzabetnan
House ( ) dost down on the ivtr"1411 tstava situada a prop d'Oxford tn un
petit poDiet a la vail del Tamtsis £n aquesta casa Rossttti i Janty
passartn I lar guts tstadts junts quan Morns tra aostnt En gran part, els
dos viatges a Islàndia son timbt una certa fuga dt l opressiva situació
plantejada a KtlmscottI42 En anys posttriors, Ktìmscott strà ptr a Morris
un dels llocs on més sovint anirà a dtscansar i practicar tl stu tsport
prtftnt, la ptsca

En stgon lloc, vtrs tl 1870 Morris comtnça a il luminar manuscrits
dt forma continuada 1 prosstgutix tls stus tstudis sobrt cal Hgraf la i
composició dt llibrts a bast dt col itccionar manuscr*ts ! r.t&rts antics Ja
f tia ttmps, almtnys dts dtl 1857, qut Morris havia r/ovat d 11 luminar i
havia tstudiat profundamtnt tls manuscrits mtditvals143, ptro ara la
confecció dt manuscrits esdevingué una activitat tan important tn tl stu
ttmps lliure com ho havia estat anteriorment la poesia Dts dtl 1867
Morris havia instituït com a costum dinar cada diumenge amb Wtbb a casa
dtls Burnt üonts A partir dtl 1870 dtciotix anar-hi tls diumtngts al mati
ptr trtballar tn tls stus manuscrits í ftr companyia Edward mtntrt pinta
D aquesta època data tl manuscrit dt Morris, un llibrt totalmtnt tscrtt,
il luminai i cal n granat ptr Morris, A Book oi *&*$?( 1872), qut regala a
Gtorgiana Posttnormtnt tn rtaUtzarà d*altrts, un dtls quals -
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of Omar Khayyam- serà exposat en una de les primeres mostres organitza-
des per les Arts de Crafts El coneixement històric i pràctic de i art del
llibre hauria de ser fonamental per al darrer projecte important de la seva
vida, la fundació de la Kelmscotí Press en la dècada dels 90

Vers el 1873, la reacció activa de Morris s'amplia a més fronts t
dentre tots el indiscutiblement mes important és el seu propi treball
Warington Taylor havia mort el 1870 de tuberculosi deixant la firma en
vies de recuperació econòmica sempre condicionades a la conducta de
Morris pe! que fa a les seves rendes particulars. Aquestes, al seu torn,
s havien reduït considerablement i si Morris no seguia les advertències de
Taylor coma el risc d'arruinar-se completament La crisi econòmica dels
anys 70 era cada vegada mes forta i semblava prou probable que
s'exhaurissin les re.>des patrimonials En una situació similar Morris va
veure la possibilitat de convertir la firma en una font d'ingressos, pensant
que aviat seria i única de que disposaria en el futur, i, seguint les
indicacions de Taylor, decidí reconvertir-la en una empresa rentable Per
diverses raons sembla com si per aquesta època Morris decidís esdevenir
euna altra persona i assumir definitivament el seu paper d'empresari i cap
de producció Entre el 1870 i ei 1873 decideix ampliar els serveis de la
firma, consolidar la producció de papers pmtats continuant les proves
realitzades el i860, i intentar !a producció d'indianes El 1873 es trasllada
a viure a tniswtck, a una modesta i agradable caseta anomenada Homnqton
House, i aeixa totes les dependències de Queen Square per mstal lac ions de
la firma T»wateix es reserva una petita habitació per a dormir-hi i poder
restar d'alguna manera independent de la vida familiar14*

*viat, però, descobreix la inviavi 11 tat economica de la firma en
I estructura de socis actual i decideix reestructurar-la, trenc«" la societat
originaria i organitzar-la tota sota la seva unica direcció Les converses
entre els socis es perllongaren durant tot el 18741 no se signa la dissolu-
ció de la societat fins a principi del 1875 La nova firma s'anomena Morris
& Ço i continua la producció de la majoria d articles ja existents però
ampliant i diversificant el tipus de productes i d« serveis Ei disseny de
papers pintats tal i com s'organitzà des del 1873, es desenvolupà conside-
rablement a partir de 1875 la producció de teixits, un dels productes que
més fama hauria de donar a Morris com a dissenyador, comença quasi totat-
ment desires de la reestructuració del 1875

La decisió de canviar l'organització interna de la firma comportà la
separació definitiva entre Morris i Rossetti, i també entre Morris i Mado*
trown L'amistat amb Rossetti havia anat perdent-se en els últims anys
feia temps que Morris procurava evitar-lo "because it is really a farce our



35

meeting when we can help !t*t451 tampoc no estava d'acord amb la seva
pretensió de restar sempre indefinidament a Kelmscott car alxd impediria a
Morris d anar-hi tan sovint com volia146 La dissolució de la firma
precipita el trencament de relacions

Les desavenències amb Rossetti no responen únicament al seu paper
en la crisi matrimonial de Morris També reflexen diferencies de caràcter i
de pensament molt mes profundes entre ambdós homes particularment pel
que faa la concepció de I art Per una part ja es prou significativa la
renuncia de Morris a la creació literària i, per extensió, a tot*s aquelles
arts oue no tinguessin una finalitat social i una aplicació concreta exterior
a elles mateixes i la seva Qualitat artística En aquest sentit, Morris es
troba amb e! c&mi trillat per dedicar-se exclussivament a les arts
decoratives i a la investigació en el camp del disseny Per l'altra, ¡slàndia i
la literatura islandesa obren a Morris un camí estètic totalment invers al
sensualisme esteticità practicat per Rossetti en aquella epoca i a la
tendència estilística que hauria de prendre el corrent de I art per I art
durant els anys 70 Així, Islàndia va permetre Morris conf irmar-se en el seu
medievalisme i remterpretar-io en termes estilístics en els seus propis
dissenys

Ei que possiblement es mes important des de la perspectiva del
Morris dissenyador el fet que, podent establir les diferències que el
separen del camí les arts plàstiques -és a dir desvinculant-se de le* Belles
Arts- abandona tamoe l'ideari prooi del segon Pre-ftafatlisme que nauria de
conduir a l art per i art-1, a la vegada, aconsegueix independitzar-se de
Burne Jones Així, a través d'Islàndia, doncs, Morris no només s allibera de
ta influència de Rossetti tal i com afirma Mackall, sinó que també es
distancia de Burne Jones i ei camí simbolista iniciant la seva pròpia línia
de desenvolupament artístic basada exclusivament en el seu treball de
dlssenyador A partir d'aleshores, les col laboracions professionals amb
Burn« jones es modificaran instituint-se un sistema de treball molt mes
semblant al Que Morris havia mantingut amb Philip webb des que es
coneixeren Potser no sigui més oue una anècdota, però l'actitud de Morris
davant Itàlia i el seu art en el viatge realitzat amb Burne Jones la
primavera del 1873 poden semblar demostracions u afirmació personal
front als gustos acreditats d un del pintor ja consagrat

"Ned already complains of me that i seen, to pay more attention to
an olive-tree or a pot than i do to a picture -mind you though, an
olive-tree is worthy of a great deal of attention, and i understand
more of pots than of pictures, and he is a painter professed, so it
isn't quite fair"l47



Un altre (tetall anecdòtic en aquest sentit és el fet que a partir de)
1873 Moms utilitzi sempre en les seves cartes el títol de "the Master" per
refenr-se a Burne Jones

1.8. 1876-1882 «orris conferenciant I activista

El 26 d'Octubre del 1876 apareixia publicada en el DAILY NEWS una
carta de Morris dirigida a l'editor en la qual protestava enèrgicament l'acti
tud del Govern anglès en Taf er de la repressió turca als Balcans, fets que
pocs dies abans aquest mateix diari anomenava the "Bulgarian Attrocities i
que indignaren rovinio publica anglesa A la vegada, Morris mostrava el seu
total desacurf a^n la pretensió anglesa d intervenir en la guerra declarada
per Rússia d's turcs en el bàndol de l imperi otomà Al final de la carta
Morris es declarava liberal i explicava ia seva decisió d afiliar-se al partit
per participar en la campanya d'agitació que el Partit Liberal, i sobre tot ei
seu dirigent Gladstone, estaven desencadenant per evitar la guerra Per
promoure i agitació i organitzar ia campanya, I estiu següent es va fundar
una mena d associaci o de tipus poh t ic, "The Eastern Question Association ,
de la qual Moms fou nomenat tresorer L'anomenada Qüestió Oriental navia
de pel·llonqar-se des de mitjans del I075 quan començaren les revoltes
nacionalistes de les comunitats cristianes dels Balcans, aleshores territori
turc, fins el 1878 quan Rússia i i imperi Otom? signaren la pau La campan-
ya fou fonamental en la vida de Morns per diverses raons, pero sobre tot,
era 'a primera vegada que Moms es trobava immers en les activitats d'un
partit polític, 1 H va servir com entrenament pel que posteriorment seria la
seva forma principal de vida Durant aquesta campanya Morris va adquirir un
coneixement pràctic importantlssim respecte de I agitació política, de
l'activitat i del fer pràctic de la política, dels polítics l del funcionament
dels partits En aquest sentit, la Quest ió Oriental constitueix un focus de
formac.O molt important en revolució de Morris vers el socialisme

L entrada de Morris en la política activa demostra un canvi d orien-
tació Important en la seva actitud personal Així, per exemple, la decisió de
participar directament en els afers socials i polítics del pals suposa adop-
tar la postura inversa a la mantinguda en fases anteriors de la seva vida
exemplificada, segons les seves pròpies paraules, en la figura de lanista
com a "Idle singer of an empty day"l48 que Morris es considerava No
obstant, aquest salt fet amb la mes absoluta desconfiança i en contra deis
seus desitjós, constituía la conclusió mes lógica de ia seva tendència a la
superació personal i a adoptar una actitud activa demostrada al llarg de la
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darrera dècada. Ei 1876 és un any def inltiu en la vida de Morris i es carac-
teritza per la intensa activitat desenvolupada en molts fronts simultanis

Ultra la seva participació en innumerables actes i esdeveniments
polítics durant la campanya de la Qüestió Oriental, l'activitat publica de
Morris es per llonga í ambe en l'àmbit artístic La reestructuració deia
Firma el 1875 H va permetre continuar l'activitat professional sobre noves
bases mes adequaries a les seves preocupacions i capacitats creatives Des
del 1873 havia començat a dibuixar del natural de era a complementar la
seva formació com a dissenyador, assolir una certa autonomia i no haver de
requerir, aixi, la col laborado d'altres artistes per realitzar els modeis
decoratius on intervenia la figura humana o dibuixos d animals De fet, el
dibuix li donà molta mes seguretat en la construcció d'ornaments vegetals i
en el plantejament d'estampats decoratius, especialitat del disseny en aue
més nauna de destacar el seu estil i el de la firma Quan va dirigir ell sol
I empresa, Morns decidí consolidar la producció de tots aquells articles aue
naunen de ser mes corrents en !a decoració domestica, com, per exemple,
els papers pintats, els estampats de cotó i 'rdianes Amés, el mateix 1875,
Morris començà a estudiar la possibiliti <*¿ confeccionar tots els tipus de
teixits necessaris per a la decoració sedes i organdis per cortinetes,
teixits de llana per cortines i per tapissar les parets f "mural-hangings'),
robes per ai tapissat de sillons i d'altres tipus de seients, i també catifes
Dins la història de Morns & Co, el període comprés entre el 1875 i el 188^
suposa la fase d experiments, investigacions i proves oue permeteren
incorporar a i empresa la producció de teixits en totes les seves fases

Junt a la instai lació de noves seccions i a la producció de nous
articles, durant tota aquesta etapa, la firma experimenta una transforma-
ció interna relatival 1 organització empresarial que, en part, respon a
imcrement considerable del volum de feina provocat per rexit que des de
mitjans dels anys 70 tenien els seus productes 149 Un dels factors
detonants d agut st s canvis és la integració del procés del tenyit de fils i de
teixits, el qual, ultra cobrir les necessitats de colorit de la secció tèxtil,
fa necesssna una producció complementària a petita escala darticles molt
diversificats per rentabllltzar les insta!.lacions Durant els anys 1875,
187611877, rtorris viatja sovint a la ciutat de Lee* a la faörica (Tun
tintorer, Thomas Wardle, a qui va conèixer per mediació del gerent de la
firma, fceorje wardle, de qui era cunyat Ais tallers de Leefc, Moms es
dedicà i íiprendre el procés tècnic de la tintoreria I a investigar les seves
possibilitats artístiques de l'art de tenyir comprovant-ne les formes
d aplicació, els resultats *?ls diversos tipus de tints, tant els naturals com
els químics, intentant recuperar els procediments tradicionals només quan
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era necessari per mantenir la qualitat del resultat A partir (tel 1878,
Morris instai larà cubetes de tenyir en els propis locals de Queen Square
encara que continuarà treballant amb Thomas Wandle fins els primers anys
80 Tota la correspondència amo Thomas wardle per motius de feina durant
aquest període demostra ben clarament quines eren les preocupacions de
Morris com empresar i director artístic d'una firma comercial, els
problemes quant a la relacid preu-qualitaí dels seus productes, asoectes
relatius a 'a venda així com a I aplicació de molts productes, articles i nous
procediments tècnics en els seus treballs de decoració150 la transformació
de la firma en I empresa de disseny que assoli tant renom a I època i en la
historia del disseny ve marcada, primer, per l obertura duna botiga a Oxford
Street, ne 264 -posteriorment n« 449- durant la primavera (tel 1878 i, en
segon lloc, pel trasllat dels tallers deMertor» Abbe> l'estiu de! 1881 El nou
edifici de Homs í. Ço era una antiga abadia medieval que ja havia estat
transformada en tallers per la producció tèxtil i eslava situada al camp
prop del riu wandle, a pocs kilometres de Londre?

A f ma's dels anys 70,1 èxit comercial de 1 empresa era |a un fet
Desprès dels arquitectes neogótics, tots els representants importants del
Domestic Revival especialment weOD i Norman Shaw havien utilitzat eb
seus serveis vers el s 876, noms S. Co era una empresa capdavantera en ei
ram t tant els seus productes corn l'estil Moms començaven a ser imitats
per d altres industrials Aquest renom es veié confirmat per un nou projecte
institucional, la reoecoracio de la majoria de sales (tel St James Patace
ultra la restauració i acabament de les dues que la firma havia realitzat el
1866 A 1 ensems, el propi Moms s'havia convertit en una figura de la vida
cultural anglesa i havia adquirit tot el prestigi imaginable com a pro-
fessional i com a persona entesa en qüestions d'art Per això, el 1877 va ser
nomenat assessor tècnic de la secció de teiMits del South Kensington
Museum per aconssellar al conservador en les comeres i ajudar-lo a datar
les noves adquisicions Desprès dei 1878 fou elegit per al càrrec honorif ic
de President annual de la Society of Arts de Birmingham, en motiu del que
va dictar dues conferencies a la ciutat de BirminghamI5! El 1880, doncs,
Morris era ja una figura de reconegut prestigi en l'àmbit (te l'art i (tel
disseny i era considerat un (tels artífex en la creació i difusió del que ai*s~
hores s anomenava mobil lari artistic «Art Furniture")l52 La seva f ama,
pero, tambe provenia d'un altre àmbit artístic encara aleshores Morris era
l'autor del The EirtNy Pindise A principis del 1876 havia estat proposat
per la càtedra de poesia dWord, càrrec w declir-i alegant la seva incapa
citat per expriasar-se en d'altres medis que no fossin els purament poètics
a la vegada que manifestava certes reserves envers la possibilitat de poder
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ensenyar poesia153 Per tot això, la seva irrupció en els afers pub1 ió i
polítics fou doblement signif icativa i també sorprenent154, per la mateixa
raó no es extrany que la segona activitat artística de caràcter públic
iniciada per aquesta època podes desenvolupar una lafeor tan efectiva

EI 5 de Marc del 187?, una altra carta indignada de Morris aparella
als diaris Aquesta vegada, Morris es dirigia al THE ATHENAEUM per exposar
la seva sorpresa i expressar el seu temor davant la ncïicia que el famós
arquitecte Sir Gilbert Scott iniciava les obres de restaurano a la catedral
de Tewkesbury En veure ta paraula "restauració", només podía interpretar
la noticia en ei sentit que un altre edifici nistóric de l'arquitectura anglesa
seria destruït com a tal monument i que això era ja inevitable Tot seguit
proposava formar una associació dedicada a vigilar i protegir aquestes
re.iQuies evitant futures restauracions m Aquest fou l'origen de la
"Society for tne Protection of Ancient Buildings" ( S P A ß ) , coneguda
popularment com la Anti-Scrape per que volia evitar el raspai de les
parets antigues

La S P AB, Que subsisteix encara a l'actualitat, fou fundada el 2 de
Marc del mateix any en una reunió presidida per Morris Dtsseguida s hi
incorporaren moltes persones disposades a col lavorar visitant monuments,
catalogant els vestigis d anrjitectura popular existents per tota
Anqlaterra. i advertint de le-;, intencions de restaurar un edifici tan bon
punt er er« conegudes Figures tom weDb. Burne Jones, els dos wardles,
Faul»» ner i waiter Crant es compten entre els socis ja de« de la mateixa
fundació, ai*» com aviat s hi incorporaren Carlyle i Rusk i n En anys
posteriors es trotar entre els socis d'altres persones de prestigi en
medís cuitarais i academics, com Leslie Stephen i, ja en el segle xx, a
Nikolaus Pevsner Entre les activitats de 1 Associació, Morris realitza
visites a monuments dispersos per Anglaterra i Escocia, va escriure moltes
cartes als diaris i també redactà diversos informes tècnics sobre el
plantejament arquitectònic duna restauració o la forma com es duien a
terme les obres Ara bé, en la vida de Morris les actuacions tíe la S P AB
tenen una significació especial atès que l'impulsaren a continuar la seva
labor de conferenciant i l'obligaren en bona mida a sistematitzar les seves
idees sobre art, disseny i història Així, per a reculiir cabals i divulgar la
causa de la societat, Morris va participar com a conferenciant en nombro-
sos actes organitzats amb aquest fi m En aquest sentit, si la campanya
d agitació política en motiu de la Qüestió Oriental familiaritzà Morns amb
la dinàmica política 1 les actuacions en públic, els actes organitzats per la
S P AB l obligaren a dictar la majoria de conferencies que composen el seu
legat teòric i filosòfic d aquesta primera etapa del seu pensament
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Dt tota manera, l'Intel de la labor de conferenciant és l'aspecte mes
reelievant d aquesta fase de la vida de Morris urea el principi de la seva
tasca de teòric de les arts i del disseny, t de pensador social Amo aquesta
part de la seva otra Morris es colloca entre les f fgures mes importants de
l¿ historia anglesa de les Idees en el segle XIX Gràcies a les conferències,
l època compresa entre el 18761 el 1882 adquireix una unitat pròpia en e)
contexte general de la vida de Morris, una unitat establerta des del punt M
vista teòric que agrupa les primeres conferencies en un bloc discursiu
fonamental en la formació del pensament de Morris

Morris dictà la seva primera conferència, titoiada Tfie¿ésser Ans,
el 4 oe Desembre del 1877 en els locals del Trades Guild of Learning ae
Londres157 La va preparar conscenciosament, i.\segur com estava de la seva
veu l de la seva capacitai oratòria, ftns I tot alguns dies abans havia anat a
fer proves de veu a la sala per comprovar si se i sentia prou De'58, d'altra
banda, tamoe buscava trobar un estil intencionadament poc retòric que es
distingís clarament de l'utilitzat en les s<*ves creacions literàries159 Però
tarw no estava excessivament segur del oue havia de dir i si aconseguiria
desenvolupar un discurs coherent sobre el tema de les arts Mesos abans de
d'ctar-ia, havia intentat no acc?ptar-ne una segona aiegant que si ptr un
casual dictava aquesta primera,

"i am sure it will quite exhaust my feeble knowledge on the
subject"'60

Malgrat tot, durar.t tot 1 any sequent, a causa de la Qüestió Oriental,
Morns v? haver de participar en mítings i parlar sovint fent campanya a
favor de la postura Liberal, també va haver oe preparar un discurs inaugura!
per a la primera reunió anyal de la S P AB Finalment, degut al seu renom
com a dtssenyador, Morris va ser irvitat freqüentment per les escoles i
associacions artístiques per explicar les seves experiències professionals
A la fi, només entre el 1877 i el 1882, Morris va participar com orador en
una cinquantena d'actes i va preparar el texte d'almenys unes tretze
conferències independents sense comptar les intervencions en els mítings
de VE O A, en les juntes ordinàries de la 5 P A B o en les reunions del Partit
Liberal161 En el context victorià, la labor de conferenciat de Morris no
suposa cap cas especial Dictar conferencies era una activitat comú entre
les figures culturals de la societat victoriana 1 per tant, atès el prestigi dt
Mon is com a poeta i artista, era molt lògic que el seu fos un dels noms
sovint invitats pels centres pedagogies i els clubs culturals de l'època
Aquesta labor de conferenciant va suposar el millor instrument en la
formació del seu pensament ja que fou a través d'aquests textos corn Morris
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va m» construint una teoria estètica, exposant la seva concepció del
disseny en tant Que activita* humana t explicant-se a si mateix el
funcionament d una societat que havia començat desaprovmt d una manera
totalment intuïtiva Tal i com el propi rlorris recordarà desprès, I èxit del
seu treball com a dtssenyador l les seves experiències professionals en el
sector li feren comprendre com l perquè el seu ideal artístic no podria
materialitzar-se mai en la situació social de la seva època i començà a
sospitar que qualsevol mtent de reforma de les arts plantejat en termes
inoindtviduais no tenia possibilitats reals d'èxit car depenia exclusivament
de persones concretes i, per tant, estava condemnat a morir junt amb els
seus artífex162 Aquest es I objecte de reflexió fonamental en totes
aquestes primeres conferencies les quals, a traves do la dialèctica entre
art f societat, reflejen r itinerari teòric seguit per Homs des que decidí
incorporar-se a la lluita política en 1 àmbit liberal i reformista f ir>3 aut e1

gener del ¡883 decidia af'Mar-c- a una nova organització política la
mmuscula Democratic Federation, i lluitar perquè aquesta es declares
socialista ideològicament » política

Aix í doncs, aquest bloc de con'erenc»es es fonamental en la forma-
ció filosòfica i política de Morris Enfiles s ooserva com intenta comprer-
dre i reaccionar »ntel lectuatment dava«f les condicions histonque« d*
1 època Polemitza amb els diferents autors que ' havien ar»at influint al
llarg de la seva vida com ser» els poetes romar.ücs. Rossetti, Carlyie
Rusk in, Dickens, i els diversos historiadors acadèmics (»s de Gibbon A la
vegaaa, pe^o, es descobreix i impacfe de noves lectures totes elles dur»
marcat caràcter social Segons el testimoni de la seva filla, entre el 18~7 i
ei 1883 Morns llegeix Cobbett, reprèn la lectura de Rus*in i llegeix e's
diversos assaigs d economia política escrits per aquest autor desprès de!
i860'63 També s interessa pels escrits de Matthew Arnold, malfai que
només hi ha constància que llegís el titolat Equality en el que ¡'»'»or expo-
sava la seva desiiusió definitiva respecte de la capacitat renov j de les
classes mit jes164, finalment, tambe descobreix els escrits de Jonn Stuart
Mill, encara que no se sap amb certesa quins foren els textes que coneixia a
més dels articles pòstums sobre socialisme que el propi Morris cita Segons
les seves paraules, foren aquests escrits els que el convenceren definitiva-
ment de l'oportunitat social 1 històrica del socialisme com a sistema i
ideal polític m Mentrestant, Morris, com tambe Burne Jones i d'altres
amics s*us, llegiren els llibres recentment apareguts d'Henry Georges, un
socialista americà que discutia el monopoli industrial de la terra'66 Només
ingressar a la O F, les seves properes lectures es centraren de ple en la
tradició del pensament socialista i en la qüestió econòmica Segons diu en
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mateix,

"i put some conscience into trying to learn the economical side of
Socialism"w,

\ aleshores Horris lief f els socialistes utàptcs, especialment Robert Owen i
Fourier, Smitn, Ricardo i la traducció francesa del primer volum del C&itai
de Marx m In aquest sentit, si les primeres conferencies constitueixen
els textos a través dels quals Morris analitza els diversos autors decisius
en la seva formació intel·lectual, les conferències corresponents ?i següent
període de la seva vida, és a dir a l'etapa de militant socialista, composen
uria investigació teòrica que aconsegueix sintetizar tota la tradició anglesa
de critica al sistema industrial amb el nou coneixement d'aquest sistema
derivat del socialisme man.ista Aquest és, doncs, el marc on situar la
reflexió teòrica i la influencia filosòfica de l'obra global de William Morris

Pel que f a a la seva situació personal, aquesta és una de les fases
més tranquiles i estables de la seva vida L'afer entre Jané i Rossetti havia
finalitzat sense pena ni glòria el 1875 i Morris havia aconseguit instaurar
una relació d amistat i companyonia amb la seva muller, una de les persones
amb qui compartia les experiències professionals i artístiques de la f irma
car Jané havia continuat brodant per Morris & Ço des de la fundació 169

També compartia les preocupacions polítiques del seu marit i amb cl temps
àdhuc les seves idees socialistes17" La mateixa conformitat d idees
s'observa en la correspondència de Morris amb les filles, aleshores ja quasi
adultes La vida familiar veu per primera vegada una sene o'acti ítats
conjuntes un viatge a italià l'estiu del 1878 al llarg del quai Morris va
poder finalment visitar venecià, llargues estades a Kelmscott, i una
excursió en barca pel Tamesis des de Hammersmith f ms a Kelmscott -que
Morris hauria d explicar detalladament en \i seva novella utópica News of
Nowhere- També en aquests anys, Morris es decideix finalment a trobar
una casa digna, més gran que Homngton House on vivia des del 1872 i més
habitable que l'apartament de Queen Square, una casa que Morris mai navi 3
sentit seva171 La nova vivenda estava situada al barri de Hammersmith,
enfront del riu, i tenia un gran jardí al darrera En el soterrani tingueren
Hoc les famoses trobades t mítings socialistes en els anys següents També
en aquesta casa Morris realitzà els primers experiments en la troducció de
catifes a mà, les famoses Hammersmith Carpets, 1 també les primeres
proves de tapissos

Només un fet negatiu presideix la vida familiar de Morris en
aquesta època Jenny, la filla més gran, tingué la primera crisi d'epilèpsia
l'estiu del 18761 des d'aleshores esdevingué quasibé una invàlida L'estada
a italià de Jané Morris i les filles durant l'hivern del 1077-1878 que
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culminà ami l'ticurslé Italiana de Morris fou conseqüència de la malaltia
de Jenny AHO explica en gran part la preocupació de homs per
ocupar-se <je its fi lles m aquesta epoca i la tendresa i intimitat que

entre tils112 Per altra part» ti matt IM 1876 apareixen tls pnmers
de gota, malaltia que hauria dt dur Morris a la mort

Un últim fet significatiu del 1876 important m la seva formació
intel ttctiial t politica és la dimissió de Morris del càrrec del Consti 1
a administrado de lempresa minera que havia ftt la fortuna de l stu pare i
la seva pròpia Havia acceptat el càrrec el 1871 quan, arran et la crisi
economica de la dècada, les accions navien nerdut quasi totalment el seu
valor Quan 111876 va dimitir, decidint jue no ni tornaria mes i seient
ostentosament sotre el seu Barret de copa» Morris havia pogut coneiicer el

del sistemi capitalista des de l'interior i havta
perfectament què significava en realitat el concepte de oenef ici, i

quéeralaptysvalya'73
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