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7.6. Art I indústria, ti fenomen de la màquina

"As to the machines, the reasonable thing to say of them is that
they are like fire, bad masters, good servants ( ) I di» believe that
the day will come when people will be able to recognize this
reasonably view of machinery" 33°

La referència a la qüestió de la màquina no ès ni c'è bon troç la deng
minació mes indicada per a resumir ni com a títol la reflexió morríssiana
sobre la producció industrial Seria mc'í més adequat, per exemple, fer
menció del concepte de disseny industrial i la seva re>acio amu l'artesania
artística, de les condicions d existència del disseny com activitat profes-
sional o les seves possibilitats artístiques en l'obtenció de resultats
concrets unaaifa visió il Astrai iva dei plantejament de Moms rareferà
c »a a i*s condicions laborals de la classe obrera i a la consideració ae ! an
en una societat regida per unes l'eis merament crematístiques Tot 31*0
assenyala la toca impoiància teòrica aue Morris confereix a la màquina
con- a prob lema dins i¿ seva ref it«io general, àdftuc en els passatges en que
tracta explícitament ae la societat industrial En aquest sentit, resuda
especialment simptomàtic el fet ja destacat per Ray watMnson33' que
Morris no nagi ma1 dedicat cap escrit ni cap conferència al problema espea
f ic de la maquina 5: val la pena constatar quina és la seva aproximació a
aquest íenomenconcret i resseguir la seva evolució a traves de les diver-
ses etapes teòriques es per una raó purament Historiogràfica Des que li
màquina, c més ben dit la Màquina amb majúscula, s'instauri com a slntoi
visible del progrés i del futur en les arts aplicades, ei fet d'acceptar-ia
esdevingué i índex per a destriar els veritables dissenyadors industrials,
els autèntics pioners del moviment Modern, dels artistes que defensen 13
formula de l'artesania artística com a única veritable forma de creació
artística La subtil i matisada critica de Morris al conceote vuitcentista de
maquina l ha col locat, per a la major part de la critica ftistica332, entre
els detractors de la màqutns i del progrés industrial, entre els autors que
propugnen el retorn a la societat medieval, a la producció artesana i al
sistema de gremis en petites comunitats socials, i. perqué no? Al sistema
feudal com a model de coíwsio organica de la societat 333

Si la versió fou plenament acceptada per la bibliografia d? la pnm£
ra meitat del segle, molts dels estudis posteriors sobre f torris, sobretot
aquells realitzats des de i dptica marxista, han volgut desmentir aquesta
hipòtesi La posició de Marx i la confiança de tot <?i pensament marxista
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sobre la capacitat emancipadora de la tecnologia i la ciència per a la socü
tat, atorgaven a la maquina un lloc destacat en el procés de construcció dt
la societat oei futur Per demostrar el marxisme de Morris calia, doncs,
invertir la seva posició oficial sotre les màqu.nes f, desores de les sugge-
rendes fetes en aquest sentit per E,P Thompson 334, ha quedat prou patent
com en realitat Morris tenia una vis»ó de les màquines molt més similar a
la ae Marx que a la de ftuskin i la iels artistes seguidors seus ̂  Des
d'aquesta perspectiva, la seva critica apareix no tant dirigida or ira la
màquina com a eina sinó contra l'ús indiscriminat i l'abús que en fa la
societat industrial336 Per altra part, els estudis mes recents soore ia
laoor professional de homs dirigides a confirmar o reoatre def im
tivament el seu pionertsme en el camp del disseny industrial nan compro-
vat l'existència de màquines en els tallers de horns & Co í la utilització
dels processos tècnics mes moderns per a • elaboració de molts productes
oe la firma sempre i quan no permetés el capital sociai oe i empresa i
l'invers'o inicial fos assumible 33; Paral lelamem, nan aparegut diverso:
documents I testinonis en els quals Morris, en tant que empresari i
director artístic, palesa un interès professional i comercial per les máaut-
nes com a instruments tècnics336 Per altra part, es també evident que
quan es considera globalment 'a seva labor artística i es resseguei* el seu
peculiar itinerari professional, ei recorregut per oficis l pràctiques artís-
tiques tan diferents com íes que va cultivar a traves de Morris S. to no es
comprenen sinó es en una relació molt particular amD la tecnica i ai princi-
pi creatiu implícit en caca una delies, dins del cual hi apareixen amb un
èmfasi especial diversos tipus de maquina No es pot oblidar que Morris va
concloure Sa sev<, carrera amb la fundació duna imprempta ofici que per
definició opera mecamtzadament i amo entens industriáis des ae Id seva
matela creació, per molt medieval que fos el concepte tècnic que inspira
la seva invenció339

Malgrat no ser encara plenament reconegut per amplis sectors oe la
crítica artística i la historiografía del disseny, aquest punt de convergèn-
cia entre les monografies dedicades als aspectes professionals de l'obra de
Morris i els estudis sobre la seva figura i el seu pensament elaborats des
<5e la tradició de lesquerra politica, ha fet modificar considerablement la
idea que es tenia sobre ractitud mornssiana respecte de la maquina fins ai
punt que, a l'actualitat, Morris ha deixat de ser aquell enemic ferotge,
nostàlgic i romàntic de la mecanització per convertir-se en un tíels pocs
crítics de la societat burgesa que, tot i oposant-se aferrissadament a la
societat i a la producció industrial, reconeix el caràcter progressiu oe la
tecnologia i conserva la màquina en el seu ideal de futur 3* De tota
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manera, malgrat l'evtdèncla que tn aquest sentit suposen les experiències
amb màquines que noms desenvolupava a la firma per ia mateixa època en
que començava a conferenciar sotre art i disseny, es una idea comonment
acceptada per la majoria d'estudiosos de Morris que el canvi de posició va
escaure's en el r.ijment que esdevingué socialista W1 Segons aquesta tesi,
ei noms de les primeres conferències es manté entre els detractors de la
maquina per influencia directa o* Ruskm mentre que la reconsiderado del
fenomeni el problema de la fàbrica com a unitat de treball sera un motiu de
reflexió constant en la pròxima etapa teòrica

D altres autors, en canvi, malgrat reconèixer el canvi operat en la
POSICIÓ ot Piorns, ressalten enee" -,.a afirmació de la primera època com
a expressió sintètica de la seva manera d'entendre la maquma en relació a
la creacio artística El to tar, cateqor ,L de 1 afirmació, -"I believe machines
can oo everytning except mai-,*' works of art' 3C-, i ei fet que aquesta
resulta relativament contradictòria amo moltes oe les idees importants en
ia seva concepció oe i art i la societat del futur, crea indubtablement un
punt de ter-sio difícilment explicable de manera coherent amt l'actitud que
na esdevingut característica del segon horns, assenyalant, si més no,
i existència a esments encara no resolts en el seu pensament 343 D entre
aquests, ei que possiblement és mes important, però que ha quedat obviat
en les darreres aportacions, es el replantejament del problema artístic
com a conseqüència del canvi tècnic Que suposa mecanitzar la producció
Reconsiderar é' prooiema estètic que es qenva del canvi operat i pensar
fins a q j'n punt existeix una proüabintat artística en el disseny per a la
indústria, o plantejar quin canvi en el concepte d'art requereix la producció
mecanitzada, constitueix e) nucli conceptuat oe la reflexió dehorns en
les seves primeres conferencies en les quals, junt a la critica de la uti'it-
Z3C10 burgesa oe les maquines i les seves conseqüències socials, el proble-
ma de la indústria s'afronta pura i exclussivament des de la perspectiva
artística 5 entén aleshores perquè ei problema de la maquma no apareix en
els escrits de horns sino es com un appendix en l'examen de les formes del
treball, especialment quan 3 intenta comprendre el ventab'e significat d a-
quell principi tècnic que només vec en les màquines un substitut de l'home
en el treball i, en l evolució tecnològ ca, la possibilitat delimmar lobiiga-
ció del treball de ia vida de l'home ' fer triomfar la cultura de I oci

En aquest sentit, resulta especialment significativa la coincidència
de plantejaments existent en dos escrits molt diferents de Morris quant ai
gènere i el període al que pertanyen, la conferència JneArt of the Peoßie
(1879) i la famosa novel la utópica News of Nownere (1890) En el primer
text, intentant imaginar la societat del futur, Horns es pregunta la viabili
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tat d'una comunitat que no treballa 1 en la Qual els homes tenen resoltes
totes les seves necessitats principals, àdhuc més enllà de la supervivèn-
cia, i es dediquen exclussivament a les activitats de I oci344 La sensa- cío
d'abumment que experimenta només amb aquesta imatge fan comprendre
Morr's la Importància del treball en la vida de Vhome i predlcar-lo com un
atribut essencial de la natura humana En el News. Morris ofereix una
imatge del procés de la revolució i les fases civuitzatories posteriors en
les quals, molt irònicament, descriu la realització (fel mite de l'eliminació
del treball 1 la cultura de l'oci com una fase prèvia a l'època del veritable
benestar, en aquesta, la que pot observar com a Hoste, els homes han reoes
cobert ei treball i el plaer que suposa l'exercici de les pròpies facultats »
s'entreguen complaguts i feliços a executar les activitats més humils i
mes dures, àdhuc 'es feines del camp ** Vist en relació al treball, els
ventables perils que per a Morris entranya la màquina, ultra els de caràc-
ter artístic per ais que buscarà una solució oe compromís, son dorare mes
profund atès que engloben la realització de la natura humana i el procés
ciulitraton com a ta) Quar. les màquines perden el seu caràcter tnstrumen.
tai originan, deixen d«? ser eines i passen a substituir l home en les se»es
funcions naturais, encara que aquesta substitució sigui viscuaa inicialment
com un alliberament, es converteixen en factors de desestabilitzacic
soc'.al, de desculturitració i d'alienacit per a un home quf es trota Ctndem-
nat a no fer res

Et marge de temps transcorregut entre ambdós textos junt al fe*
addicionat que el primer text coincideix amb i inici de la labor teorica de
Morns -és la seva quarta conferencia d'envergadura- mentre que el segor.
escrit és et que pràcticament tanca la seva experiència politica com a
mimant socialista, f a encara mes significativa aquesta coincidencia a la
vegada que posa de manifest com, en realitat, Morris va modificar molts
pocs elements importants del seu pensament en assumir el comprom s polí
tic Això posa en entredit la tesi segons la qual existeix un canvi d orienta-
ció fonamental en el pensament de Morris respecte de la qüestió de la ma-
quina car més aviat fa sospitar que, en tot allò de més essencial, 'a seva
posició no va variar en assumir les tesis marxistes Per aquesta raó, mal-
grat pugui semblar que en 1 època pre-soc lali sta es limita a rebutjar el
f enomende la màquina seguint les passes de Ruskin, val la pena reconside-
rar les raons del seu rebuig, el veritable contingut de la seva reflexió
sobre la relació entre art 11r»dC Tia, 1 l'abast de la seva critica social

Les diverses afirmacions de Morris sobre la màquina en aquestes
conferences inicials cal veure-les, doncs, des de diversos punts oe vista
En primer lloc, apareixen consideracions sobre la màquina com *r -1 s, per
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tant, com a ¿»art integrant del condicionant tècnic en ei procés de disseny t
de la creació artística, equiparables en Dona mida als principis establerts
en relació al problema dels materials 1 als procediments d elaboració En
aquest cas concret, l'aprox;macio de Morns al fenomende la màquina resyj.
ta ser paradigmàtica en relació a la seva teoría artística suposa, per una
banda, replantejar el matex concepte d'art en funció del canvi tècnic i de
! artisticità! dels productes elaborats per procediments mecànics, per
I altra, reconsiderar la màquina com a símbol de la producció industrial '
veure'l com l'objecte mediador de l'alienació del treballador En aquest
segon cas ultra la critica social de 1 us capitalista de la màquina Morris
planteja també una problemàtica mes de fons com es la funció de la ciència
i de la tècnu.a en el desenvolupament progressiu de la societat **
Finalment, cal veure la problemàtica general de la màquina en relació a la
disciplina dei disset industrial tenint en compte tant les seves possibili-
tats artístiques Quant a ema oe treball com !a implicació ètica que suposa
per una disciplina artística acceptar d operar, es mes, de prendre COTI eì
seu tret tdentif icador principal, les condicions de treball que imposa la
utilització contemporània de ¡a màquina en la persona del treballador Per
a situar !a reflexió de Morris en aquesta epoca, va! la pena constatar un
canr d interlocutor pel que ta a la qüestió del disseny Recuümt I herència
de PuQir i de Ruskm Morris piantela ara el diàleg amb 1 altre gran corrent
oe pensament que no només accepta la figura sinó que teoritza la possibt-
ntat i la necessitat social de! disseny industrial Son, lògicament, tots els
Reformadors seguidors d Henry Cole Per això, si per alguna cosa es
ritza la ref le*io morrlssiana sobre la màquina en aquesta primera fase
teórica es perqué ni veu un problema de dissenv, no serà f ms estadis
ri0r$ que la maquina esdevindrà un factor oe desenvolupament i de progrés
social

Abans de tot cal fer uria constatació metodològica Al llarg de tots
aquests textos, quan Morris es refereix al fenomende la màquina duna
manera especifica no fa en un sentit molt genèric i, com en tant d altres
aspectes del seu pensament, poc matisat des del punt de vista teorie El
més freqüent és que la màquina apareçui en un raonament més en qualitat
d exemple que com a objecte central de reflexió, cosa que fa sospitar que
si Morris incorpora el problema de la maquina no fa perquè a la seva època
es encara un tema candent i polèmic Tanmateix s'observa al llarg d'aquest!
escrits una evolució en el significat del terme En un primer moment, rara-
ment emet judicis de caràcter tècnic a no ser que tracti específicament un
determinat ofici En aquests casos, la qüestió de la maquin? s aboroa en
termes molt generals i sempre en relació al procés de treball, per la qual
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cosa, resulta ser en el fons un fenomende caràcter social Però a partir de
1 examen particularitzat (tels diversos oficis artístics, Morris toparà amb
el fenomenmes general de la tècnica i naura d incorporar afyun tipus de
discurs global sobre ella De tota manera, atei que la màquina com a tal
resta sempre en un segon terme, és més aproximat considerar la ref leAio
de Morris no tant des de la dicotomia màquina-trebaìì manual com s'ha fet
normalment, sinó en relació de la qüestió mes global de la producció, es a
dir, a partir de la disjuntiva entre artesania i indústria w? L'anàlisi de
l'organització social del treball combinat amb l'examen de diversos oficis
des del punt de vista artistic fa que en el pensament de Morris es barregin
dos nivells paral lels (te reflexió i que convisquin els judicis mes negatius
sobre l us i abús de la màquina en la societat industrial amb comentaris
elogiosos t admirats respecte del potencial tècnic de màquines concretes,
la qual cosa explica i existència d interpretacions tari diametralment opo-
saoes de la postura de homs

Ara be, ca! tenir en compte que aquest període de la ^ida i l'obra oe
horns es caracteritza Der ser una fase de formació teòrica, de reflexió i
de ouotes -Morris no expressava per Dubtes t esperances en ei títol del
primer recull publicat de conferencies- en ia qual reconsidera i revisa el
fonament de totes aquelles creences que l'havien guiat anteriorment O e<>
fe aquestes, una de les mes importants és l'herència de Rusl- in, le: idees
del qual entren sovint en contradicció amD la seva propia labor com
artista, deixant Morris sense un marc teorie per explicar la seva pròpia
experiència artística Ha d'encarar, doncs, algunes paradoxes sorgides en
revolució del seu propi pensament i, en aquest cas, la maquina i la
producció industrial esdevenen qüestions exemplars

Morns havia afirmat des del primer escrit que oe tot atio que es
essencialment mecànic no en pot sorgir contingut artistic de cap mena 5*
Seguint Ruskm, tota dimensió artística consistia essencialment en
l expressió de continguts vitals materialitzats en la pròpia obra D aquesto
manera, la qualitat artística, i també estètica, quedava subsumioa a la
presencia d'una individualitat creadora, amb personalitat artística pròpia
que deixava constància d'ella i del seu esforç personal en la mateixa elabo-
ració de i obra Des d aquesta perspectiva la capacitat artistica de la maqui
na quedava negada només pel fet que, per la seva mateixa natura tècnica,
impedia la personalització de l'obra tipica del treball manual propiciant
una realització i un resultat totclment anònims349. D'altra banda, la con
cepció del treball creatiu com una labor manual conduïda intel ligentment
per la ment lligava indefectiblement l'experiència artística a la possibili-
tat de desenvolupar una practica en el procés material d'elaboració de
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l'obra Les úniques activitats que reunien tots els requisits establerts per
a oue un procés de treball fos veritablement creatiu eren, lògicament, les
arts plàstiques, per això, qualsevol tipus de treball o d esforç que tinques
una component mecànica en el sentit de la divisió de! treball, ultra
degradar el treballador, quedava Immediatament marginat de la producció
artística

"the work which is the result of the division of laDour, that work,
whatever else »t can do, cannot produce art which must, as long as
the present system lasts, be entirely confined to such work as are
the work from beginning to end of one man pictures, independent
sculpture and the like* *°

Des oe la perspectiva del disseny industrial, horns estava tancant
tota possibilitat de desenvolupament artístic a aquelles tasques creatives
Que operen per mit jà d un projecte ja que, en aquests casos, manca sempre
la fase del treoa1 • dedicada específicament a la confecció de la peca projex
'aoa £n me its passatges Moms considera detingudament aquest proDlema
aconsellant ais dissenyadors que, encara que la seva f ema consistís en
proveir esquemes decoratius a un centre de producció, es busquessin
algunes activitats complementaries de tipus artistic on poguessin
realitzar ells mateixos ei resultat fina' 35) Considerava això un factor
f onamen- tai er, la formació artística d'un dissenyador ja que és i únic
procediment que li permet veure i comprovar directament el resultat
oDtmgut amo les seves decisions artístiques pero també pensava que
I activitat purament creativa era igualment alienant per ai disseny ador ja
que li impedia d'exercitar moltes de les seves facultats Pel fet de
concebir l'art com la conjunció de mà i ment en una única activitat, Homs,
a i igual que Rusk m, va haver de defensar en la consideració dels resultats
uns valors estètics i artístics derivats mimèticament de les arts
plàstiques que resulta ser una reconstrucció idealitzada de la producció
artesanal En considerar la qualitat artística com l'emprempta deixada en
l obra de l'esforç i personalitat del subjecte creador, els caràcters
artístics definits tendeixen a coincidir amb el tipus d'acabats obtinguts
amb el treball manual Rusktn els havia donat categoria de regla general en
la seva critica de la perfecció clàssica establint la imperfecció d'acabats
com el signe visible de la vida, de forma que latríbut estètic propi dels
organismes vius era l'efecte perceptible de tot alio que es troba en vies
d'un progrés i de canvi constant352 Sense arribar a formular-ne un principi
tan general com Rusktn, en alguns passatges d'aquests escrits, sobretot
quan comenta les característiques l la natura artística d'alguns oficis,
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Morris afirma prou categòricament com son els acabats manuals els únics
que poden pretendre categoria artística Així, per exemple, en parlar del
procés deiaooracio del vidre des del punt de vista de les seves
possibilitats com ofici artístic, oposa molt c.arament el procediment
manual al mecànic o industrial

"U Is a matter of course that I am only thinking of that which Is
blown and worked by hand moulded an cut glass may have
commercial basis, but cannot have artistic value" **

Així, les diverses recerque« desenvolupades per la indùstria més
moderna per a millorar la transparencia de vidre i perfeccionar la qualitat
del material son, per a Moms, totalment inútils des del punt de vista artii
tic car 1 únic que aconsegueixen és modifica*" les característiques naturals
del matèria) » eliminar aquelles rugosuats i imperfeccions perdent-se així
la potencia expressiva det material i els efectes de textura que tan be ser-
veixen per a remarcar la forma L'esforç d investigació i les despeses que
suposen resulten ser a la fi totalment inútils, fins i tot malversador,
car en realitat l única cosa que aconsegueixen és desproveir un ofici i ur.
matela' Q* ¡es seves potencialitats artístiques, per això caca vegada
augmenten mes les probabilitats ae que els objectes creats siguin
lletjos554 Però si en el vidre, les preferències de Morris son totalment
oposades a i orientació presa per la producció industrial quant als entens
oe qualitat i dt bellesa estenca en el cas de la ceràmica, atesa la forta
tradició de treball manual de I ofici, la seva opció resulta ser decididament
en favor de les tècniques tradicionals, dels procediments manuals i dels
acabats que millor palesen aquests procediments

"All the surface must show the hand of the potter, and not be
finished with the basel tool, smoothness and high finish of surface,
though a quality not to be despised, is to be sought after as a
means for gaming some elegance of ornament and not as end for its
own sake"

el principi regeix d'una manera encara més imposant en el cas del tracta-
ment ornamental de la superfície

"the hand of the workman must always be visible m it, it must
glorify the necessary tools and necessary pigments swift and
decided execution is necessary to it, whatever delicacy that will
result from this ( ) Don't paint anything on potter- jave what can
be painted Pottery is never to be printed"
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Ara bé, fins aquí Morris es feia ressò d'una Idea prou extesa a
i època i acceptada en els medis artístics més influents no només RusMn
navi a denegat categòricament la capacitat artística de la maquina 356,
Pugm, tot i valorar els serveis i la facilitat dt la maquina aplicada en
alguns processos constructius de l'arquitectura, la considerava totalmcra
mcapaç per a la confecció d'ornaments La producció industria' rio només no
poaia crear ornaments suficientment adequats i pells cor, per a ser incor-
porats a 1 edifici sino ou* era totalment contradictor; amb la natura de
l'ornament com a practu i artística m7 Tant Pugir. com RusMn entenien
J ornament com la veritable dimensió artística oe 1 arquitectura i de tot
objecte de tipus utilitari, ambdós autors crei'.-n que el possible art dels
objectes d'us seguia lligat als criteris estètics propis de l'artesania on
l'ornament és sempre un element extern afejit posteriorment a l'objecte
Morris, però tenia una visió diversa de 1 ornament

En l anàlisi particularitzat dels diversos bells oficis tradicionals,
Morns compren com la dimensió artística de molts orocessos artesanais,
tant si utilitzen procediments manuals o algun tipus de màquina per molt
rudimentari que sigui, no depèn tant del tractament ornamental de la suptc.
f icie com ae la qualitat de textura que dona a la superilae la propia técni-
ca a elaboració Es aleshores quan una determinada tècnica aconsegueix per
mitia de les imperfeccions que donen qualitat de textura una dimensió dec¿
rat'va per ella matela358 Aquestes imperfeccions poden prevenir oeis
canvis f ets per la ma que treballa al I larq oe !a realització d un procés,
però també del caràcter rudimentari o la aificu'tat duna tècnica que impe-
deu d obtenir uns acabats regulars i perfectes sinó és a través d'una qran
naDiiitat manual AIXÒ es ei que succeeix en oficis com ei tèxtil, la ceràmi-
ca« i elaboració oei vidre, la cistelleria i, en general, la major part de's
oficis tradicionals En aquest sentit, la critica de Morns a tots els intents
per a millorar la qualitat dels materials a base d'aconseguir eliminar les
seves rudeses i impureses naturals, com en el cas del vidre, dels tints, i
també del teixit a la plana, son contraproduents en tant que eliminen les
possibilitats decoratives de base no tant a partir dun procés de millora i
perfeccionament de les tècniques d'elaboració sinó intervenint directament
sobre el material per reduir el seu caràcter natural, perdent-se així gran
part dels recursos expressius que li són propis Des d*aquesta perspectiva,
totes aquests processos responen a l'únic propòsit de falsificar els procedí
ments artístics en el sentit definit per Ruskm ** Ja que modificant el
material s intenta garantir un resultat que anteriorment només s aconse-
guia per mitja de molt esforç, de molta feina i de molta traça
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En tot aquest tipus de processos, doncs, l'artlsttettai i la qualitat
estètica dels resultats opera per uns procediments resumiries en el concej
te oe decoració que son «mDstanciaiment diferents als propis de i omarnen*
superficial, tradició artística independent i autònoma respecte de les
tècniques de configuració i elaboració dels objectes artesanals, en la qual
e) factor estètic i el valor artistic depenen duns criteris formals diversos
dels de la textura360 61 gran descobriment de fiorns consisteix en veure
com en adoptar tècniques i matèries primes industrials,

"that have no special beautv of execution about them ( ) and have
no special beauty of material to attract the eye"36!,

es molt mes adequat adoptar els principis propis de 1 ornament que reven-
dre ets valors decora'ius oe textura Aquesta es ¡a situació dels of ics defiï
cats ä la reacio standantzada oe motius ornamentals, sector productiu
del que Moms només preña en considerado e's estampats, el paper bone i
algun tipus de catifes teixides mecànicament 362 Encara que puqui sem-
blar oaradexa«, ! possiblement horns és un oeis pocs autors que er.tre»eu
aouesta suoni diferencia quan mes poore visua'ment parlan^ es -jn mag-
nai i mes avançada estigui ia tècnica d estampado, mes ric i elaborat na
de ser i ornament car totes les possibilitats artístiques de! resultat
recauen sot>re ei disseny del motiu Contràriament, els of icis que treDa'ien
soore quanta's ae testura requereixen auna simplificació formai i estruc-
tural molt acurada dels motius ornamentals per a no destorbar la trama
decorativa de fons, excepte en aquells casos on per tècnica, matèria 1 con-
cepció funcional de i article, un producte decoratiu s assimila a les Belles
Arts, com es ei cas ae tapissos i vitralls En aquests, el discurs artístic ja
no és el propi de les arts decoratives sino el de Ses arts plàstiques Per tot
això, doncs, les regles artístiques í els criteris estètics que regeixen en e!
disseny de motius per a tècniques decoratives i per a procediments orna-
mentals son aiferents i sovint oposats363

Homs intueix perfectament com, des d'un punt de vista purament
pràctic i disciplinar, és el concepte d'ornamentació el que millor s'adequa
als requisits artístics de la producció industrial En conc ?ntrar tot l'inte-
res visual i estètic en el disseny del motiu, un disseny caia vegada menys
condicionat per unes tècniques d'elaboració dificultoses i uns materials de
difícil tracte i molts expressius per si mateixos, l'ornament oferia moltes
més possibilitats d adaptar-se artísticament al nou medi tècnic que e's
procediments decoratius La reflexió de Morris apareix aleshores com un
intent per a poder traduir molts dels valors estètics propis de l'artesania
artística í dels entens decoratius en principis expressius per a la cons-
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trúcelo d'una trama ornam *ntal La seva anàlisi dels estampats, dels crite-
ris de delicadesa formal i cromàtica, de complexitat estructural, d equH i -
bri entre convencionalitzacio i estilització dels motius, tots ells atrmuts
del disseny, ref lexen perfectament quina és la seva posició al respecte
Però allà on la seva visió resulta paradigmàtica és en relació al dissen> de
catifes en la seva descripció dun bon disseny, Morris supera Cole i els
principis dels Reformadors i, a la vegada, contesta Dickens i, a traves delí,
a Rusk m, mostrant com els criteris de qualitat depenen pura i exclusswa-
ment del tractament cromàtic, de la relació de tormes i de la qualitat del
matèria)364 ProDaoiement tots aquests principis poden semDiar molt
limitats i totalment oposats als que naurien ae regir en el disseny d OP jec -
tes d'us tridimensionals, però no ni na dubte que el disseny d estampats
constituïa a 1 època ur« dels problemes centra's amb que s'enfrontava la
inoustna atès Que e'« grau de mecanització assolit peí textil i d altres
sectors afins era moit superior al d altres oficis com l ebenisteria o ia
ceràmica Per 2'xo, independentment de la complexitat estilística dels
disservs 3e Mor »5 per catifes i altres tipus de teixits llavorats, la seva
descripció deis mateaos serveix perfectament per a requa'sficar el produc
te inoustnal coincidint en mo'ts mes aspectes importants dels oue semDia
a primera vsía a^D e's entens de'mits pel Moviment Modern3**

En seaor> Moc, i aauest és un asoecte essencialment important per a
comprendre con evoluciona la seva posició front a la màquina Morris ODser.
va que adnuc aquells procediments decoratius mes fàcilment assimiiaoies
a les a<"ts plàstiques, com els vtraiis i els tapiseos, utilitzen nr.aquinec de
tecnologia mes o men>s avançada er. alguna fase Je l procés Sovint, el tipus
de maquina emprada es ei tret distintiu fonamental per a la definició d un
ofici determinat3éé, pero a mes, en tots aquells oficis que es serveixen de
màquines, el grau de qualitat aconseguida en els resultats es totalment
independent del grau de sofisticació tecnològica Per això, malgrat la seva
naturalesa mecànica, un ofici d'aquest tipus.

"U produces beautiful things, „vnich an artist cannot disregard" 367

A la vegada, examinant des d'un punt de vista artístic el sector dei
textil, Morris se n'adona del fet que molts dels avenços tecnològics mes
recents no modifiquen substancialment ni el procés de l'ofici m els seuc
plantejaments artístics, com tampoc no tenen cap incidència en la def in'-
ció del tipus de teixit i poden aplicar-se a la producció de totes aquelles
rooes fetes antigament i que nan desaparegut del mercat per moltes i diva:
ses raons no necesssriment de caràcter tècnic
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"since the manner of doing it, nas with some few exceptions varied
little for many hundred yetrs such trivial alteration as the lifting
the warp-threads by means of the Jacquard machine, or throwing
the shuttle by steam-power, ought not to make much difference in
the art of it, though l cannot say that they nave note done so"36e

Morris condueix, malgrat això suposi entrar eri contradicció amb la
seva concepció de l art, que les màquines per elles mateixes, c almenys
certs tipus le mecàniques, son perfectament compatibles amb el treball
creatiu t la producció artística Això l'obligarà a precisar molt més el sen-
tit de l'adlectiu mecànic limitant-lo a l'àmbit estricte del treball desvm-
cuianHo de la màquina de manera que el treball mecànic deixa de ser sinò-
nim de trebaii fet amb maquines fins i tot en considerar els acabats resul-
tants 369 AIXÍ, ei concepte de treball mecànic *a referència exclussivi
ment a una qualitat del procés de treball, concretament a l organització
labora: Dasaaa en ei principi de la divisió del treball tan' si aquest es cuu
a terme antp maaumes o sense car son els propis només eis que son conver
tits en maquines establerta aquesta separació, Moms haurà de replantejar
de nou ei sistema de' feball i, en un segon moment de l'anàlisi, introdur'*
algunes modificacions en el sistema de Ruskin a fi d incorporar-hi el proci
dir propi a unes arts aplicades que requereixen oe maquines » que tarnt»*
aconsegueixen resultats artístics No ts pot oblidar que RUSH n, malgrat
centrar l atenció en el conjunt format per l arquitectura i tots els oficis
vinculats è ta construcció, només va contemplar el procés de les arts plàs-
tiques en sistematitzar el model del treball creatiu En el seu segon text
dedicat al treba? i, Prespec?? cf Architecture M Civilization ( 1881 \ Morris
distinqeix ja tres formes del treball el mecànic, l'intel Hgent i rimaqina-
tiu ro El primer, el tipus mecànic, és el modus antagònic ai procés de
creació i correspon ara ja clarament a 1 estructura laboral sorgiaa de la
divisió tècnica del treball El tercer, denominat imaginatiu per falta duna
paraula millor371, identifica el procedir característic de les arts piasti
ques l aportació de Morris consisteix en individuar una modalitat mtermi-
ja que participa d alguns trets dels dos tipus anteriors però que encara es
un tipus de treball creatiu Pel fet que pot ser realitzat amb maquines, pre-
senta una forta component mecànica però ara això ja no suposa c® tipus
d'obstacle per a dur a terme un plantejament artistic hi ha moltes perso-
nes que poden sentir-se atretes per algun tipus de feina metanica i a qui
els hi pot agradar dedicar-se a elles, "to me amongst others"372 D altra
banda, pel fet que també el control de les màquines exigeix d'ur» cert grau
d imaginació -tant corri per a convertir unes limitacions tècniques reals en
estímuls per a la creativitat 373-, les diferencies respecte de les arts



920

plàstiques són merament ite grau "f El tipus de treball Intelligent, doncs,
es de'ine i x únicament per oposició al treball mecànic de tipus degradant )
te lume objectiu de retornar al treballador la possioilitat de fer i pens«" a
la vegada, i conduir simultàniament ambdues activitats

L'adlecttu intelligent designa el fet que al llarg del procés la mà
del treballador es guiada d'una manera activa per la seva ment, entenent la
ment en un sentit ampli com una facultat contornada de totes les facultats
mtel lectuais, emotives i sensitives de l'home El treball mtel Mgent,

"is more or less mechanical as the case may be, out it can always
be done better or worse if it is to be well done, It claims attention
from the workmans, and he must leave on it signs of his
individuality there will be more or less art in it over which the
workman nas at least some control"375

El treball mtel liqent constitueix la modalitat de treball pròpia de
totes aquelles activitats necessàries a l'home per a la seva subsistència,
les que son indefugibles i conformen el sector proouctiu de la societat
D aquesta manera, resulta ser una alternativa productiva al plantejament
de la indústria de la seva època A través del treball Intel Hgent, l'home no
només pot trobar un cert interès en les seves tasques diàries sino que se i¡
ofereix la possibilitat de Gaudir amb e'les La finalitat principal de tot
treball mtel Hgent, com també no es de les arts decoratives, es la de

"to add fresn interest to simple and uneventful lives, to soothe
discontent with innocent pleasures fertile of deeds gainful to
mankind"3*5

Defimt així, el treball mtel liqent pot esdevenir l'element de medís
ció entre revolució seguida peí gran art i la resta de la societat377, el
mateix que pot promoure un desig de perfecció, de realització personal i
d interès per les arts imaginatives en tots els membres de la societat378

El treball Intel Hgent és, doncs, r única modalitat de treball que pot ser
fet amb maquines compartint amb el procés de les arts plàstiques els trets
distintius fonamentals del treball creatiu, del qual es desprenen els
criteris de qualitat artística A la vegada és l'únic que pot definir quina es
la utilització adequada de les màquines, seleccionant només aquelles que
són necessàries al procés o que permeten alleugerir les tasques que no
incideixen en I obtenció d'una obra d'art

"our nouses, our clothes, our household furniture and utensiles, if
any of these things make any claim to be considered works of art,
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they must show obvious traces of the hand of man guided directly
by his tram, without more interposition of machines than is
absolutely necessary to the nature of the work (tone"379

La proposta, ultra les conseqüències Ideològiques t polítiques que
se n deriven en relació a la construcció tfuna utopia, té també una interpre-
tació professional important en l'àmbit disciplinar del disseny industrial
De fet, Morris recull en el concepte de treball Intel Hgent l'experiència en
la gestió dels seus tallers aplicant-la segons el model conceptual de molts
o. ids artístics d'aquesta manera, el primer nivell de la divisió del treball,
la separació entre creadors i fautors, deixa de ser un índex absolut per a
detectar la presencia de treball mecànic Mentre es permeti al fautor, 31
treballador executiu, ser un home d'ofici » col laborar en la realització dun
disseny aportant la seva habilitat manual i la seva competència professio-
nal responsao'litzant-se f'ns i tot de decidir i dirigir ei procés d elabora-
c'o en qualitat ae "dissenyador tècnic -"technical designer"m-, la divisió
de! treball pot ser un factor dtiamitzador de la tasca artística Davant
aquesta situació, Moris objecta tota valoració social que es tradueixi en
una jerarquització entre competencies professionals en detriment oei
personatge que fa Aleshores, la reivindicació de! valor i la dignitat del
treball manua', sempre i quan aquest sigui realitzat de manera tntel liqent,
no suposa altre cosa que una reacció contra la sobrevalontzacio del treba'i
mte' iectuai i la correspondència immediata en castes socials30t Des
d aquesta perspectiva, i en aquest cas Morris segueix fidelment Rusun,
tota demanda social de la perfecció d acabats i la promoció d un estil dart
basat en els entens clàssics esdevé una operació per a mantenir aquestes
divisions socials a base de menystenir i obra dels personatges mes numi's
i obligar-los a disciplinar-se en qualitat d esclaus

Ara bé, malgrat la Innovació conceptual que suposa la modalitat del
treball miei Hgent en el sistema de les formes del treball en tant que pro-
cés creatiu capaç d operar amb maquines, es innegable que, en ultima ins-
tància, el model que Morris utilitza per explicar els processos de creació
artística continua sent el procedir propi de les arts plàstiques En aquest
sentit, la idea d'artesania que es desprèn del concepte de treball intel 11-
gent, àdhuc quan aquest precisa de màquines per molt rudimentàries que
siguin, resulta ser una adaptació mimètica del concepte d'art No es pot
oblidar que aquesta va ser l'aproximació personal de Morris als diversos
oficis cultivats a la firma i que, en realitat, fou la que li va permetre
aprendre i comprendre pràctiques artístiques tan diverses entre si Aques-
ta es la raó per la qual Morris recorre a I analogia mecànica per mterpret3r

l'esperit de tots aquells oficis que requereixen de màquines tant si respo-
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nen a plantejaments artesanals cm Industrials. La component mecànica
definida com a part integrant del treball Intel ligent només fa referència a
la utilització dims instruments entrant a formar part de la natura tècnica
d'un determinat of ict, esdevenint tan manejable i dommabie com els mate-
rials M2 Aleshores, la dimensió artística l les diferències de grau
existents entre els objectes elaborats amo aquestes tècniques es demostra
pel sol fet que un determinat treball sempre es pot dur a terme millor o
pitjor per la qual cosa el resultat obtingut pot estar bé o malament ̂

Val la pena destacar aquest fet perquè en el cas de homs suposa la
possibilitat teòrica d una estètica independent half at la importane la con-
ceptual d altres aspectes del seu pensament en la teoria de l'art -com son
la implicació social de l'art, l'anàlisi dels processos <?e creació artística, o
la recepció de l'obra (fart 1 el consum-, és indubtable que Morris recorte i A
l autonomia del fe! estètic i com a tai, àdhuc quan la pràctica artística
s assimila a una qüestió d ofici, opera per s 'sol en la teoria de l'art Les
raons tornen a ser de caràcter empiric Moms sap per experiència personal
que la qual'tat estètica d'una peca pot dependre de molts factors diferents,
com i habilitat manual de i artista la seva competència tècnica en i aprofi-
tament deis materials , pen) tamoe sap que cap delís es suficient per
garantir d una manera automàtica la qualitat estètica de! resultat, menyr
encara per a convertir-lo en una obra d'art Un mateix plante jamení sub jaç
en la qüestió del treball Morris és perfectament conscient que contrària-
ment al que actualment es creu, els objectes artesanais no son obres d art
pe' mer fet d'haver estat produïts artesana!ment utilitzant procediments
manuals El que la creació i l'elaboració d'una determinada peça es portin a
terme d una manera equiparable al procedir de les arts plàstiques és una
conaicio necessària per introduir plantejaments de tipus artístic pero no
es suficient per garantir la qualitat artística del resultat, de la mateixa
manera com la satisfacció d'una necessitat funcional tampoc no ho era Tre.
ballant manualment es poden cometre excessos decoratius tant o més anti-
estetics que amb la maquina ̂  Apareix en tot procés de creació un acte
conscient i voluntari, expressament dirigit a obtenir bellesa en la peça
elaborada A n qua! que en les arts plàstiques, també la qualitat estètica
dels objectes d'us depèn de la voluntat del creador de buscar i aconseguir
una peça bella Morris, doncs, reconeix en la pràctica de l'art i del disseny
i existència d'un moment estètic creatiu conscient de si mateix i autònom
respecte del procés d'execució que té com a única missió la de millorar la
qualitat estètica d una peça i que, en última instància, és ei veritable
detonant de la seva categoria artística L'activitat artística, alesnores,
esdevé un atribut exclussiu de totes aquelles feines que puguin ser fetes
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millor o pitjor, les creacions de les guals poden estar bé o malament
Això és especialment patent en considerar el conjunt de la producció a la
seva època, en ia qual, si alguns objectes manifesten alguna pretensió
artística, d'altres es caracteritzen per que manquen totalment d'ella

"All works of craftmanshlp ( .) they are now divided Into two kinds
works of art and non-works of art Now nothing made by man's hand
can bé Indifferent it must be either beautiful and elevating or ugly
and degrading" ̂

Aquesta mena de voluntat artística que homs intueix correspon a
I impuls que històricament ha impel lit l'home a introduir plantejaments
artístics en la seva labor diària En aquest sentit pot ser considerada una
nova interpretació de l'impuls ornamenta1 característic de la tradició
artesana i de ia historia de les arts aplicades Aquesta sena una accepció
nab'tuaiment utilitzada per Morris en aquestes primeres conferencies i, qe
fet, constitueix el significat últim del concepte d'arts menors que molt
sovint defensa A la vegada, però, en trencar la relació de dependencia exis
tent entre ei procés oe treball i el procediment tècnic per una banda t ia
qualitat artística obtinguda, permet plantejar la potencialitat artística oe
la maquina En reconèixer en el procés de creació i existència d'una acció
dirigida específicament a millora« la qualitat estètica dels objectes am&
i única intenció de crear una obra dart queda establerta teòricament s
practica la possiDilitat de treballar artísticament amD maquines sense que
això impliqui necessàriament renunciar a tots aquells continguts humans i
vitalistes que integren el concepte d'art El caràcter ̂ trunienta! que &er
la seva natura técnica detenta la maquina emergeix fins material »tzar-se
en les maquines concretes respecte de ìes quals ja només es possiDle \
legitima un discurs de caràcter técmc mentres que ei problema artístic
queda delimitat a l'àmbit específic del procés de treball i a l'actitud del
treballador durant r acompliment de la seva labor Per això, tot judici sobre
la qualitat artística d'un objecte (»terminat, tant si és obtingut per mèto-
des manuals com pels més altament mecanitzats, cal formular- lo a partir
de criteris purament artístics 1 sempre valorant els resultats.

Aquesta és l'actitud adoptada per Morris en els tallers de tints de
lerton Abbey La decisió de redescobrir i impulsar uns tints naturals ja
aleshores obsolets per les millores aportades pels tints químics en les
condicions de treball i en la simplificació del procés global de la tintoreria
-tal i com Morris reconeix 387· així com lopció en favor d un procés
d'elaboració semi -industrial però ja desuet 38e, responen únicament a
criteris artístics la qualitat del resultat obtingut amb cada un dels tipus
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de tints t ' a possibilitat de treballar amb uns materials adequats a la natu-
ralesa i el procediment característic de l'ofici ** Malgrat els diversos
arguments adduïts per noms en favor dels tints naturals a partir de la
continuïtat històrica de medis i mètodes, les seves Justificacions poden
ser interpretades corn una defensa dels processos artesanals de producció
però, en realitat, les opcions tècniques responen exclussivament a la capa-
citat dun determinat medi tècnic per a ooten*r els resultats decidits artn
ticament Aleshores, tots els elogis dirigits als articles històrics i als
objectes artesanals, la qualitat artistica dels quals és innegable des de
tots els punts de vista, ultra mostrar les preferències artístiques de
Morris, poden ser considerades un intent per descobrir i individuar els
sistemes de control estètic de què disposava l'artesania 39° i quina és la
seva traducció possible en el camp del producte Industrial El mateix
propòsit es descobreix en els llargs i elaborats passatges dedicats als
estampats i ais teixits llavorats39!

El mateix to de recerca i investigació practica es desprèn de le?
diverses consideracions de Morns sobre oficis tradicionalment decoratius
típicament artesanals i manuals que la producció industrial na intentat de
sucsntuir per processos mecànics, com es el cas ae la ceràmica decorada
En aquests casos, la posició de Morns pot semblar encara mes ambivalent
que er» el cas dels tints i, malgrat afirmar categòricament la més tota!
incapacitat artística a's processos industrials, les seves consideracions
resulten especialment suggestives pel que fa a la definició del producte
ir.iustnal La seva negativa es dirigeix contra tots aquells procediments
mecànics que intentin actuar com a substitut d'un treball manual, llm'tant-
se a 'rnitar-ios, especialment quan aquest sistema ornamental s aplica per
procediments altament decoratius en si mateixos Els seus dubtes princi-
pals t <> dirigeixen envers r oportunitat, l'us i el sentit, que poden tenir uns
objecta obtinguts merament per tècniques substitutives, cosa que ja de
per si suposa una contradicció amb la pretensió artística Morris apunta
aquí la necessitat de modificar substancialment el concepte d art per a po-
der concedir viabilitat artística a la producció industrial, cosa que també
podria aconseguir-se variant els plantejaments de la indústria. Aíxt, per a
què la indústria assoleixi nivell artistic, o, per a dir-ho més humilment,
quan es decideixi a millorar la qualitat estètica dels seus productes, cal
que renunciï definitivament 3 seguir el model artistic de 1 artesania i deixi
d'actuar mimèticament respecte d'aquesta.

"Don't try for Instance to make a printed plate look like a hand-
painted one, make It something which no one would try to do if it



925

were painted by hand, if your market drives you into printed plates
i don't see the use of them myself" m2

Des d'aauesta perspectiva les reserves conceptuals í pràctiques de
Morris front a les possibilitats artístiques de la producció industrial en e!
seu conjunt deixen de ser afirmacions categòriques per esdevenir matèria
de reflexió per si mateixes Aquestes es generen en constatar que la indús-
tria i la mecanització són l han estat un sistema de producció lligat a uria
experiencia històrica molt determinada, totalment desalentadora peí que
fa a ) art i de les condicions de vida £s prou lògic, doncs, que en un primer
moment Moms negui tOia pretensió de la indústria d equiparar-se a leo
Belles Arts però això no vol dir onte refusi a la maquina en general la possi-
bilitat d assolir alts graus de qualitat estètica, àdhuc en els oficis més
mecanitzats La reflexió de Morris soore les arts decoratives aporta una
sèf'e de conceptes que, en ei pla purament artístic, seran claus per a poder
establir e!s entens estètics i formals dels que sorgirà la natura estètica
dei producte tndustnai Així , a partir de la dicotomia entre ornament i
decoració def imda tipo lògicament en relació ais objectes, Morris pot
revisar íes relacions entre estructura, forma i ornament en els diversos
oficis artístics i plantejar per primera vegada la línia de desenvolupament
artístic que adoptarà preferentment la industria En aquest sentit, el seu
gran fracàs teòric i pràctic fou no entreveure que la indústria començava a
invertir els termes de la seva anàlisi i es dedicava a explotar en termes
decoratius les possibilitats de textura que oferien els material'- nobles »
els nous materials quan eren tractats per mètodes mecànics bi1 :ant unes
formes pures que no evidenciessin Morris no va aoonar-se a? íes possibili-
tats plàstiques d aquest nou camí artístic, àdhuc quan els primers experi-
ments navien estat ja real'tzats, perquè, en primer lloc, continuava
pensant la producció industrial en funció dels productes més comuns, peis
quaìs, d'altra banda, se sentia mes interessat, i, en segon lloc, perquè la
indústria en genera! 1 la mecanització continuava simbolitzant el sistema
laboral de la societat de la seva època i concentrava la major part de!
treballs mecànics En aquest sentit, la seva sobrevaloració artística dels
procediments decoratius resta vinculada a la seva conceptualització del
treball mtei Hgent i a la condició que tota otra d'art ha de portar les
marques de la labor d'una ma guiada per una ment Individual Per auo.
desprès de reconsiderar la qüestió de la màquina, la polèmica artística
soore la producció industrial desplaça l'objecte d'analisi i, oblidant defini-
tivament el condicionant del treball manual, centra l'atenció en el producte
final i considera els acabats formals fels objectes, els criteris estètics
que s en deriven i els atriouts artístics dels resultats concrets Ara però
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la disjuntiva entre artesanía i Indústria esdevé una qüestió purament esti-
lística

Els principis d'honestedat constructiva, de simplicitat estructural
i conceptua!, \ d'evidenciació tfuns elements constructius palesament
sòlids, de recerca d'una otra ben feta quant a la qualitat dels materials í la
utilització de les tècniques» defensats per Morris així com el disgust mani-
festat per l'excessiva estilització formal i per uns acaDats superficials
afectadament perfeccionistes, esdevenen uns criteris estilístics generals
que no fan ja referència al plantejament del tractament ornamental sino
que intenten regular la concepció de l oDjecte des de la mateixa estructura
constructiva Només d aquesta forma, es pot redimensionar la necessitat
d'ornamentar i situar el problema de la creació artística d'objectes d'us en
l'àmbit de la construcció i de l'estructura, és a dir, en la relació entre
estructura t forma Tant la necessitat ornamental com la funció decorativa
apareixen aleshores clarament delimitades com la dimensió artística
pròpia ae ' artesà, el valor de les quals s'estableix pçr comparació amb les
arts plàstiques, però que resulten totalment contradictòries amb la natura
lesa especifica de la producció industrial excepte en aquells objectes
i única funció aels quals es ornamental Tanmateix, en el moment que tots
aquests entens p^ojectuals tenen una traducció estètica, l'exposició de
Morns esdevé una opció en favor d'un determinat estil artístic, el prop' de
i arquitectura de Pnoip Webb i dels arquitectes neogotics de la segona
generació, e! matei* que autors com Norman Shaw i d altres representants
del Domestic Revival, fins i fot e! propi Morris quan dissenya articles per a
la indústria, havien anat abandonant progressivament substituint-los pels
entens estilístics que finalment navia de desenvolupar i esteticisme
wiioe fou qui probablement millor va entreveure el fonament estilístic que
inspirava realment la defensa mornsiana d'uns acabats que, només en ter-
mes ideals, s'assimilen als de l'artesania

"it is of the Scnool of Florence ratner than of Venice that ne is a
kinsman"393

Llavors, la defensa morrissiana d'uns acabats pretesament artesa-
nals pren un significat només comprensible des de la realitat, artística de
l'època, més concretament en el diàleg amb l'esteticisme 1 l'experiència
incipient de l'avantguarda artística. Fou l'esforç per a desmarcar-se de
l'esteticisme com a professional i de lexperiència avantguardista com a
pensador el que impulsà Moms a decantar-se, almenys teòricament, per
tots aquells valors estètics que oes de Ruskin representaven l'artesania
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però que, en realitat, no són sinó els criteris estilístics propis del segon
període victorià, els mateixos que aplicarà en la seva obra d'impressor i
grafista rusticitat» imperfecció d acabats com a testimoni de! treoal)
manual i sobrevaioració dels valors decoratiu* de la textura, robustisme
estructural, impressió d'arcaisme en l'efecte global, i colors brillants \
clarament saturats 594 Considerant la discussió front a la tendència
seguida per i esteticisme en termes estrictament estilístics, es pot reco-
nèixer l'antiga dicotomia entre clàssic i romàntic proposada de nou la ma-
teixa que havia dominat les tendències artístiques al llarg de tot el segle

La similitud de plantejaments entre molts dels principis estètics
de i esteticisme i els propis de )a producció industrial, entre els que destí
ca e? classicisme que Ruskin denunciava amp més èmfasi, explica perquè
normalment es veu la proposta estètica de Morris com una fórmula per a
reDuíjar les aua - tats » les possibilitats artístiques de la màquina quan, en
reai'tat. només s esta enfrontant a « " '•ean estilístic determinat tam o
mes elitista que el seu395 Si a me te en compte el fet que l esteti-
cisme tampoc no va destacar per la .èva vinculació a la industria sino que
essencialment es caracteritza per proposar una reutntízacio decorativa de
les arts plàstiques, ia probierrafca genera1 de la maquina i dels sistemes
de producer artict'.ca oeis objectes dus resta tota'ment al marge de ! 3rgM
mentano momssianaen favor duns determinats entens esti l ístics

Ara De si en e! cas de la creació art íst ica Morns accepta una cor,-
cepcio instrumental de ía maquina, respecte del fenomenglobal oe la meca
nitzacio serva sempre una actitud distant » critica £s mes, quan la maqu'-
na esdevé el símbol visible de la societat industrial i de totes les transfer,
macions socials derivades la seva condemna és absoluta i sense pai hat »us
Des a aquest? perspectiva, la maquina esaeve i instrument de i alienació
del treballador 1 1 artífex directe de la imposició de treball mecànic entre
amplis sectors de la societat Així, encara que Morris no retrocedeixi
davant cert tipus de treballs necessàriament mecànics pel fet de treballar
amp màquines, continua veient en la maquina una amenaça per a l'home car
algunes d'elles imposen un cert tipus de comportament reductiu respecte
de les capacitats humanes i en Ja majoria dels casos totalment degradant
per a la figura del treballador Morris s enfronta aquí amb la dicotomia
existent entre la maquina com instrument al serve! de l'home, el concepte
típicament pre-industrial sinó clarament medieval de maquina, i la maqui-
na com a amo, aquell artilugi respecte del qual els homes nan d'acomodar la
seva personalitat t els seus costums i que, des de la producció, tmposa un
sistema de viure a la societat entera Morris s incorpora així a tota aquella
tradició de pensament que veu en els atributs de la màquina un ref lexe de!
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funcionament social Aquest serà el nucli al voltant del qual gira la recerca
de Morris sobre el fenomerwe Ja producció industrial on les diverses af tr-
macions puntuals no arriben mai a cohesionar una resposta que el satisfaci
plenament NO obstant, 'ndicacions i suggerenctes disperses, de vegades
també contradictories, assenyalen la direcció on cal trobar una possible
resposta

En primer lloc, si Morris va poder mantenir dos f.ivells para! lets de
reflexió sobre la maquina on apareixen amb igual èmfasi judicis positius i
negatius sense arnbar a ser mai antagònics -un de caràcter artístic en el
qual el procés de mecanització no suposava cap obstacle insalvable per a'
desenvolupament artístic, un segon de caràcter social on la maquina eso*»-
vema el vehicle de les condicions del treball degradant-, això es deu a la
d'stmcíó conceptual establerta per Carlyle entre e! que signifiquen les
maquines ces del punt de v«sta tècnic 1 1 us que en fa la societat Durgesa
En aquest sentit, no es pot oo'idar que oe tots els autors crítics amo
i incu£tfia!isme, Carlyle fou l únic que va manifestar admiració per
1 ed)f ici de' Crysta1 Palace i per molts dels articles exposats durant
) exposició cel I85i especialment els enginys s els invents industrials39t

En tots els seus escnts importants, Carlyle havia anat posant qe relleu e'
fet que els ven tab les mals de la societat industrial no depenien en realitat
de la mecanització del treball ni de l'aparició massiva de les màquines en
una època Que va denominar the Age of Machines aquestes no eren mes
que uns instrumente mecànics per simplificar i alieuqerar la lluita de
l noT.e pel domi n1, de la naturalesa i de! mon material, e' problema real rau
en la mecanització de la mentalitat burgesa que comporta, lògicament, una
util ització mecamcísta 0*15 nous avenços en organitzar tot el sistema
productiu _ unica critica possible es la denuncia constant oe! fet que la
maquina en la societat industrial ha deixat de ser un element per a contro-
lar la materia i la naturalesa exterior, passant a exercir un control real
sobre l interior de l nome, la seva personalitat i la seva dimensió espiri-
tual 397 Carlyle aconseguia així de formular un criteri amb validesa ètica
que permetia diferenciar el valor instrumental de la màquina de les seves
conseqüències socials, principi que Morris reculliría literalment

"The advantages of the machines can only be achieved if man is
master of the machine and not its servant' ̂

Per això, Carlyle no dubtarà en exaltar els invents i els progressos
de la industria ( Chartism. 1839) i en traçar una línia divisoria clara entre
el que són i el que poden ser les màquines en si i les conseqüències socials
que se'n deriven
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"Cotton Spinning is tne cloinmg of a naked m its result, tne
tnumpn of man over matter and means Soot ar»d despair are not tne
essence of it, tney are divisible from it"39Q

Tanmateix, Carlyle no va emetre cap judici tècnic sobre ta màquina
com tampoc no va intentar comprendre la seva natura tecnica ni adonar-se
que aquesta era tambe la causa visible d'uns resultats que desaprovava
Només cal recordar com a Sirtor Resartus (1836) manifestava sorpresa i
disgust per !a confecció standaritzada considerant-ìa una demostració mes
de i estulticia mecanictsta de I època Aquesta ès la vessant del problema
que aooraara Ruskin establint e! que per a Carlyle era una mala utilització
en un element esse-scia! oc la màquina oe manera que els mateixos produc-
tes de la industrialització esdevenen proves inequívoques de la imtossifr'-
iitat creat'va de la mecanització Maio/ at queen la sevaanà^si, especial-
ment en la posterior ai '860, Russin podra tractar mes a fons la relació
existent entre el t »pus de productes creats i els plantejaments de la indù:
Ina en un s'stema econome determina!, lampe; n;> serà capaç de compreri-
dre 'a maouina des d ur punt oe vista tècnic \ tota la seva renego quedara
Uigaaa a la quesno dei treoalí huma Per aquest motiu la maquina sempr*
mes quedaba reieg30a a i univers del treball per 'a supervivencia sense
peder part'cipar de les activitats contemplatives i miel lectuais a les Que
pertanyen íes arts i les ciències

De tota maneja, Rus* m no va obviar e1 proolema que des de1 punt oe
v?sta social representava el fenomende la mecanització Desprès del i860,
quan intentará concretar directrius per a una societat millor, buscarà una
funció i una ubicació per a les maquines complexes però sempre restaran
lligades al treball servil i no creatiu, aquelles feines dures i degradants
per al treballador però que son inevitables en tota forma de cvüització La
posició pot semblar excessivament defensiva front a les potencialitats
rea.s de les màquines, però no per això va deixar de ser influent Constituí
un dels arguments centrals per a l'acceptació artística de la maquina i de
la tecnologia en els cercles mes miei lectualitzats de l'època Així, per
exemple, aquest és el raonament bàsic d'un personatge com Oscar Wilde per
a afirma"" la necessitat social de la tècnica -i Wilde na estat considerat
entre els pocs clarividents defensors de l'estetica de la maquina- aquesta
serveix per a realitzar aquelles feines antigament reservades ais
esclaus400. De tota manera, la pregunta fonamental de Ruskin respecte del
fenomende la mecanització contínua sent exactament la mateixa dels seus
primers llibres quan li r*eqava tota possibilitat art'Stica fins a quin punt
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íes maquines i els avenços tecnologies poden fer r.iés feliç a la numamtat
H«.

Pràcticament des de la primera conferencia es pot veure perfecta-
ment com les cntiques més enèrgiques de Móns a la producció industrial
es dirige !¿eri e£pe;;ncamer¡t contra la utilització burgesa de la mecanitza-
ció Reprèn sens* gaires modificacions substandils el plantejament de
Cariyie incorporant-ni les reserves manifestades per Ruskm tal i com esta
plantejada ' organització productiva de la societat burgesa la maquina no
només no fa més feliços als homes sino que, com és patent arreu, aconse-
gueix de fer r^«s desgraciats a la major part de la societat En aquest cas
però, cal tenir en compte ia posició excepcional de Morns en els amounts
culturáis de i eooca ja que de tots els pensadors que navien abordat ia
qüestió de 'a maquea \ ei procés de la industrialització al llarg de' seaie
xix cor, Carly.e : MS*'n però tamoé Mul, Arnold i Marx, Morris er;j 1 urne
que va tenir un contacte directe amo les maquines, que va trepanar amp
eile? ' va naver de prenorç decisions de caràcter tècnic per raons estricta-
ment c'ofessïonais ̂ * Tenia, per tant, un punt de vista molt mi s apro-
ximat Que totseis altres autors citats de i existencial tipus diferents ae
maquees de. siqnif icat tècnic ' laoorai implícit en molts avenços tecno''C¿
9 !cs ai"' co^ tampe podia comprendre e's entens que des dur» raonament
p jr areni tècnic onenta»er, la i n venci i tecnológ-ca • la fatncació de noves
maquines Per tot a - xo riorns podia aoordar la qüestió de la nàquma sense
cao merta de ̂ istif 'cac'o t, a d't er encía oe Rus» m, recoUir la seva possioie
O'Te^c'c 'r-strunentat provart d mcorporar-ia com a ta« en la critica rnes
qböai de la societat industrial No és estrany doncs, que »nienti un tipus
de raonament tècnic que h permeti comprendre la maquina per ella mateixa
i separar a'M <a cri t ica social en Dase a la utilització Purgesa que compor-
ta i a'-ienacio del treball i del consum per una banda i la desaparició total
de 1 art per l'altra

Éb difíci l trobar en aquests textos algun passatge que permeti indi-
viduar clarament un raonament de tipus tècnic com l'apuntat, tanmateix,
aquest es troba implícit en totes aquelles reflexions on Morris intenta
imaginar un futur presidit per les maquines i vol delimitar quin és el seu
àmbit d actuació desitjable Des d'aquesta perspectiva utòpica, Morns
compren quin es ei concepte tècnic que inspira la construcció de maquines
en la societat industrial, establint diferencies de entén respecte d'altres
tradicions tècniques i entreveiem una possibilitat distinia de desenvolupà
ment tecnològic per ai futur El procés discursiu seguit per Morris ai res-
pecte es especialment i) lustrat iu del to filosòfic d'aquesta època
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El seu primer pas consisteix en reconèixer la utilitat social de
certs tipus de màquines vaiorant-les positivaments són totes aquel'es que
pooen substituir l'home en unes feines que H resulten doloroses i el fan
patir *w Ara ̂  f ms 5 tot ¿n aquest cas, la màquina continua represen
tant una seriosa amenaça per a l'home i el desenvolupament de la humam-
tat car de la mateixa manera que oot substituir-lo en les activitats desa-
gradables tamoe pot fer-ho en aquelles de plaents i agradables fins a oes-
bancar-io totalment del mon del treball Morris sap amb tota seguretat i
amb tota confiança que les maquines poden fer-ho tot -"I have a boundless
f aiti IP their capacity" ** t per això que arribin a fer-ho tot La possi-
bilitat o ámbar a un mon on tot alio que ! nome requereix per a viure, no
nomes per a sobreviure sino per a viur e be, siguí submmistrat per maqui-
nes es perfectament imaginable des de la DOSI:io assolida a ìa seva epoc¿j

e 'mmediatament la imatge dun futur millor Queda enterbe «¡da per id
de ' oneros Dfeu que cai pagar per arrmar a aauest estadi de mecanit-

zació Dos tipus ie cestos sòcia': espessiment importants i cars aparei-
xen inmec'atamer.t En primer "oc la Quantität efe sofriment huma i de
ireba'i dtçraaant que requereix portar a terTie la fabricació de totes acue¿
tes maquees oes ae 1 eraamtzaao productiva i laboral existent quma sera
la s'tuacio pedona1 i individuai de tots aouests treballadors -Morris e's
tracta directament d infeliços ' desgraciats ("whretches")405- quan arribi
aquest dia si nan estat constarvnent degradats a actuar com a maqui- nes \
impeflits de desenvoiuoar-se com a només7 si aquest es el penli a que
esta esposat e) mon del treball uiia perspectiva similar espera als que nan
pogut mantenir una situació més humanitària car aleshores es trobaran
condemnats a no fer res, sense poder donar expressió als seus continguts
humans, als seus desitjós i a les seves inquietuds personals En uria
paraula, a seguir la «nutil vida del "gentleman, as the fools call it" **>

En segon hoc, i com a conseqüència de tot l'anterior, els hor.es
experimentarán una sensació de banalitat existencial en prendre conscièn-
cia de la inutilitat dels esforços realitzats i de l obra construïda quan
vegin que tot alio que s'ha fet per eliminar el treball i les obligacions mes
pesants amb la millor i més humanitària de les Intencions només ha servit
per a impulsar molt més el treball alienat i augmentar considerablement ia
proporció d homes desgraciats Aquest es el per ili que subjaç a tot sistema
de pensament que vegi en el treball una obligació i es negui a comprendre
que existeixen labors plaents, feines que es poden dur a terme gaudint i que
reporten un enriquiment a les persones, car aleshores ia tendència natural
i mes lògica es la de voler eliminar ei treball de la vida humana La formula
del treball mtel ligent, en canvi, convenientment difosa entre tots els
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sectors de la societat, la desapártelo histórica del qual ha suposat l'ali
lament de l art i ia degradacio de la resta d'activitats productives **.
esoeve aleshores una proposta progressista per ai futur de la societat

'to understand the value of intel·ligent work, the work by men s
hands guided by their brains, and to take that, though it he rougr»
ratner than unintelligent work of machines or slaves, thougn u be
delicate, to refuse altogether to use machine-made work unless
where the nature of the thing made compels U, or where the
machine does what mere human suffering would otherwise have to
do-«»

En aquest context, 1 afirmació que "les maquines poden fer-ho tot
efecte obres dart"409, pot semblar una actitud essencialment defensi-
% i Ca»ant ei gradua' OOTIHI de les màquines però es tarrt>é una advertència
r. «pecte oe la poss'b'litat de perdre continguts hymanç i vitáis En un altre
con'ext, aajesta aí^macio pot ser interpretada en el sentit duna vindica-
te de' caràcter instrumental de la maquina a partir del qual és evident que
r«v e*i$te»* creació sense >a participació activa de ¡a ment humana

A ' » i aoncs mentre 'a maquina sigui plantejada i projectada per a
sotst'tun" i home const itue'x una senosa amenaça per a ta human* t at E^'S-
te»* , oero, ur se^cn r.^ei) discufsiu sobre la màquina que Morns de sen* chu-
par a plenament er re»»os pertanyent s a fases postenors oel seu pensane.»
» que reaparei« en ia seva novel u utòpica £s el que permet inferir ur>
(*30r«3'rç^t 0e :a*"3cter tècnic en s oo^a dç Morris En tefmes genera!s, e1

CDr.ceote de la nàquma com a subí t'tut corstitueu la idea fectora del
t/rr.'p: teimc oe i aytcmat'.sme t, com a ta) no suposa mes que una de íes
o»verses actituds possibles en la invenció \ confecció qe maquines, o entre
les quais no necessàriament es la formula mes innovadora ' tècnicament
més complete4!0 A través de l'automatització apareix una nova Imatge de1

fenomende i alienació ja que el treballador es troba progressivament mes
estrany front a una maquina que caca vegada funciona més per si sola,
sense cap possibilitat de comprendre el fer propi de la maquina i de seguir,
o participar activament, en la operació tècnica que realitza la màquina
automàtica El desconeixement progressiu dun aparell que esdevé cada
vegada mes rar, misterios i incomprensible per a l'obrer explica en termes
tècnics en que consisteix l'alienació dei treball Aquest es ei tipus de
màaymes que la producció industrial qenera i impulsa a causa de la lògica
interna de i economia de mercat on la pròpia maquina esdevé una mercade-
ria mes» que s entrega acabada i tancada en si mateixa corri si ae quais*^,!
altre arte!acte es tractes, i que s adquireix per a que realitzi una operació
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determinada per endavant fora de l'univers tècnic on serà instal·lada
D aquesta manera, quan més automatitzada està una màquina, menys conei-
xements demana de qui la utilitza i de qui opera amD ella, negant qua'sevol
possibilitat a I operari de desenvolupar un coneixement tècnic i una compe-
tència especifica, ni tan sols en el domini de la mateixa màquina4! ' '. La
qüestió de la màquina adquireix aleshores un segon matis tot l'univers tec
nologic apareix diferenciat segons els tipus de maquines, segons el plante-
jament tècnic que les genera 1 els entens econòmics que en determinen la
seva utilització

homs oDserva com és precisament aquesta idea de la màquina la
que inspira la mecanització en el sistema industrial La seva recerca pren
aleshores una orientació molt similar a la del segon Ruskm i la problemati
ca especifica de la màquina queda integrada en una O'jcstk molt mes gene-
ra« com es ia industria com a sistema de procKc'ó AIXÒ voi dir essencial-
ment preguntar-se a la vegada per dues quesrons fonamentals q</.íis son
e !s entens i els valors que regulen socialment la producció industria' i
auirs son els principis economi co-product lus que dominen ei comportament
social en ei seu conjunt Des d aquesta perspectiva es ooden comprendre les
rao^s per ìes qua's la maquina constuuei* e! simooi vistole mes important
de1 sistema ecoroT'c Ourges en i economia de mercat es la mercaöena
preeminent, sen els urnes articles industrials que estan ben fets i
faoncats amp cura aquells als que es destinen mes esforços numans i mes
inversions, eis que centren i interès dempresans i científics412 Però com
que les maquines s inventen i es produeixen per a ser inserídec. en una
determinada organització del treball, la basada en una divisió tècnica, amb
i única finalitat de servir a ia producció industrial i d incrementar els
beneficis de ! empresari, tamoe elles responen a l'únic entén de la divisió
del treball amb el fi de substituir progressivament al treballador Per això
si en el món del treball les màquines creades en els darrers temps canalit-
zen la implantació general de la divisió del treball i difonen els entens
productius addients, en 1 àmbit social només serveixen per a promoure els
valors crematístics propis de leconomia En aquesta situació, totes les
màquines que es produeixen són Inevitablement de dos tipus

"machines for carrying on the competition in buying and selling
called falsely commerce, and machines for the violent destruction
of life -that is to say, machines for the violent destruction of war,
of which kind the last Is no doubt the worst, not so much in ttself
perhaps, but because in this point the conscience of the world is
beginning to be somewhat pricked"4I3
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Aquest comentari no només és interessant pel que fa a la
de ia màquina i de la producció industrial la utilització de la paraula
"guerra" per explicar ei funcionament de l economia de mercat es prou il iu«
trat iva de la visió que Moms té en aquesta época de la societat industrial
Pot no ser més que una reínterpretació del principi del "casti nexus" definit
per Carlyle 414 en explicar les característiques de la nova societat i de-
nunciar ei contingut dels valors que la cohesionen, tamoe pot ser conside-
rat un primer pas per a l'acceptació de la lògica de la lluita de classes
establerta pel socialisme, però allà on resulta ser una idea especialment
fèrtil és en i anàlisi dels opjectes dus sorgits de la producció industrial ja
que permet a Morris comprendre la natura especifica de ies mercaderies
maustnals, esDrmar la lògica del consum, i replantejar de nou la impossi&i
l'tat art íst ica de h industria, indwiduant-la com un fenomene^tenor al
fet tècnic

Er aquest sennt, 'a degradació estetica i artística aess articles
produïts '^aust^airrient esdevé la conseqüència mes !ogica de l'economia
de me'cat, de la auerra competitiva Del comerç Henrr- Cole havia ja indicat
COT aquesta na* '»a significat una política de dissenv basada únicament er>
la ncvetat. la qual, junt amo ¡a incompetència estètica a empresa1*' s '
creadors moustna'c. navia causat tar-ts aousos ornamentals ' errors a^s-
t 'cs er, la p-oducoì j industria1 La cri t ica de Horns al resoecte intentarà
corr,&rer.are molt mes profundament aquests motius car des de la seva
perspectiva acnuc ei disseny que només pretén una qualitat estètica pa^n-
c.pa actvarr.ent ce la lògica competitiva convertmt-se en un factor mec.
per augmentar les vendes i els guanys de l'empresari

Encara que no empri exactament aquesta paraula, el principa^ error
po'iiuc ae «a moustna consistei*, segons Morris, en convertir tot tipus
d article creat, siguin maquines o Dens de consum, en una mercaderia Però
si en el cas de les maquines, ¡a possibilitat de ser eines de la producció
obligava a respectar uns mínims de qualitat en la fapncació això no
succeïa en ei cas dels oDjectes destinats al consum Els mateixos objectes
que en altres sistemes productius eren susceptibles de tractament artístic
fins convertir-se en obres d'art, eren ara unes simples mercaderies que
només tenien sentit i podien operar en 3 ampit exclussiu de les relacions
economico-productives En aquest context, les mercaderies no son sinó les
peces que permeten exercir l'activitat comercial reportant guanys no tant
a 1 usuari que les adquireix i les fa servir, tal i com correspon d'un article
que es defineix com oDjecte dus, com a l empresari que les produeix Per
aouesta raó es logic que I empresari intervingui soore el producte no tant
pçr millorar les seves qualitats com a objecte sino per abaratir e¡s costos
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de producció La lluita per dominar el mercat, aleshores, es planteja no
tant com una competició entre productes de qualitat, com era ei desig de
Cole» sino com una competencia de productes Darats 4I5 Per aixó,

"matters for the carrying on of a dignified daily life, that life of
mutual trust, forbearance, and help, whicn is the only real life of
thinking men- These things the civilized world makes ill, and even
increasingly worse and wo^se"4'6

Per tot això, les uniques característiques per les que destaquen ele
articles industrials son, lògicament, la reducció de la seva qualitat tecnica
la falsificació i simulació de materials, i, en resum, totes aquelles quali-
tats que segons Morris suposen una total deshonestedat per part de « artis-
ta 4'7 Son tots aquells articles que només accepten una única qualifi-
cació estètica, la de se^ "cursis", vulgars i palesament barats Cnast» and
SHOÖÜV ), de mo't ouDtosa utilitat 418 Són meres demostracions del que
naunen o podrien ser i mostren sense cap mena oe pudor la renuncia que els
00*3 ongen4'9 Aquesta renuncia es 1 únic contingut artístic d aquest tipus
doDiectes, tant s1 es tracta d'ed'ficis com d atuells per al parament
domèstic, per la qual cosa només poden expressar el pitjor de la naturalesa
humana42<- D aquesta manera la impossioilitat artística de la producció
maustri3i deixa de ser una qüestió tecnica, relativa a la natura tecnoip.
Qica de^s medis de producció sinó la conseqüència d'una decimò politica i
estratégica Que respon a la necessitat de guanys econòmics Així si la
indústria no aconsegueix doDtemr oores d art es perquè no te cap intencu'
de produir-ne ni es aquest el seu objectiu prioritan car el seu ventatale
propòsit és el d obtenir

" what on the one hand is called employment, ori the other what is
called monermaking ( ) the multiplication of the species of the
mechanical workmen and the increases of the riches for the
manufacturer"C1

En no preocupar-se mínimament per la qualitat dels seus productes
per la natura de les mercaderies, pel que són o podrien ser els objectes oes
del punt de vista de la seva utilitat, de la seva qualitat estetica, o de la
seva necessitat social, la producció i, C*~ia1 tampoc no pot oromoure cae
millora de la qualitat de vida, ni en l dmbit del treball n» en la forma uè
viure, ja que mai no es preocupa de veure si les mercaderies satisfan algu-
na necessitat humana o serveixen z les tasques quotidianes Tal i com esta
piartejat, el sistema industrial només pot funcionar de la següent manera
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"that a highly gifted and carefully educated man ( ) squami on a
sheet of paper, and that the results of that squint shall set a vast
number of well-fed, contented operatives (they are ashamed to cal'
them workmen) turning crank handles for ten hours-a-day, bidding
them keep what gifts and educ* .on they may have peen born with
for their -i was going to say leisure hours So let us say that the
aforesaid operatives will have to keep their inborn gifts and
education for their dreams well, from this system are to come
treefoid blessings -food and clothing, poonsn lodgings and a I'Ule
leisure to the operatives, enormous riches to the capitalists that
rent them, together with moderate riches to the squint er on the
paper, and lastly, very decidedly lastly, abundance of cheap art for
the operatives and cranck-turners to buy, m their dreams-422

Des d'aquest punt de vista, es compren perquè la industria impulsa
e1 treDau en cadena i impianta 'a divisió tècnica dei treba'i en tots e's
sectors productius sense considerar prèviament 1 oportunitat d'aquesta
implantació ni sobre les necessitats oeis productes que crea Pero a la
vegada. Moris tApiica perquè, er, la maior part deh casos, els interesse:
oe i inoustnai entrer« en contradicció amo e';s aeis usuaris i arr«D e¡s dei =
treoa'-aaors i art'Stes D»ns I economia 'iberaiitzadaoe mercat es c" f ic i i
delimitar clarament com i de quma mar.era es planteja la relació entre
1 usuari ! e1 productor a l'hora de definir una estratègia de producció per o
e» aue s; sem&ia evident es que aquesta confrontació a interessos es reso¡t
sempre en detriment ae »a qualitat artística de 1 opra, acaoant per aerugir

tota problemàtica que suposi un increment de despeses en el procés de prc-
duccio i de creació tn aquest sentit, doncs, les reserves de Morris front a
la producció industrial provenen de la constatació i comprensió teòrica
dun fet rea!, percept io le en ei seu propi amoient, el Dai* nivell qua'itanu
de les mercaderies presentar » al mercat 1 la manca total de planteja-
ments artístics en la seva confecció, fins \ tot de la més mínima preocupa-
ció estètica pel resultat Això no significa, però, negar a la màcuina, ni tan
sois quan aquesta re^ 'esenta emblemàticament el nou sisterr, productiu,
la seva dimensió instrumental bàsica, a partir de la qual es perfectament
loqic acceptar la seva intervenció en el desenvolupament d'un procés artis-
tic Tampoc no implica afirmar que els nous mitjans de producció són esseo
cialment antagònics amb la proòíematica estètica Pen al contrari, la crr.i-
ca «le Horns a la industria es dirigeix contra el mateix fet que ja havien
denunciat d'altres Victorians vinculats activament a l'expenéncla indus-
trial com Cole i els seus col laboradors Però si en siguna cosa té imeri-s la
rel·lexio de Morris es precisament perquè inicia el discurs avaluant L>C

propostes dels darrers en relació als resultats aconseguits desprès d»- vint
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nal de reforma. Només en relació a l'oora oe Cole t els Reformadors es pot
comprendre perquè en plantejar una alternativa a la seva otra, Moms no
centra la discussió en la qüestió de la màquina ni en els avenços tècnics,
sinó que tracta una qüestió disciplinar molt més profunda, el paper que li
toca a J'jgar al dlssenyador industrial insert en aquesta estructura sòcia! i
productiva

De fet, l'únic tipus de censura feta per Morris 3 l'obra dels Reforma
dors és de caràcter ètic i ideològic, mal de tipus tècnic o disciplinar on
reconeix la importància dels seus ensenyaments En aquest sentit, »es
reserves de horns front al disseny industrial son similars a les planteja-
des en relació a la maquina i només prenen en consideració e1 que pot
representar aquesta nova practica professional com a proposta productiva
Des ö un punt de vista doctrina' i artístic, la idea de vincular artistes a la
industria pot ser una alternativa perfectament valida Així, A Technical
instruction ( \ 882) quan Morris respon com a professional a una serie de
preguntes sobre la millor política institucional en el camp del disseny, no
duDta en acceptar la figura del dlssenyador i proposa, com a única mesura
per a superar ia divisió de! treDall, unifica' les figures de 'artista creaaor
i la del dissenyador tècnic, resultant-ne el Derfi! actual del dissenyaaor
industrial423 Això no és tot Morris tampoc no dubta en respondre er«
qualitat d empresari i explicar que ia seva pròpia empresa respon a la
convicció 3ue la Deilesa es una mercaderia perfectament valoraDle en
termes comercials 424, cosa que no divergeix substancialment dels entens
productius i economies que inspiraren Cole en la seva campanya de
reforma Les reserves de Morris front al disseny industrial com a discipli-
na artística tampoc no fan referència ni al seu procedir específic, ni a ia
S'va natura practica, ni a la necessitat històrica de la professió Del que si
dubta, en canvi, és de les possibilitats reals que pot tenir el disseny indus-
trial per a modificar substancialment els criteris i lorganttzació de la
indústria quan, per la seva naturalesa professional, treballa dins d'aquesta
estructura Les seves sospites, doncs, e* dirigeixen envers la capacitat del
disseny per a pro .loure una millora esté, •* dels articles industrials que
impliqui una veritable reforma de la indústria tant pel uue fa al planteja-
ment del producte com a les condicions laborals Mentre continuï vinculat a
un procés de producció regit per la divisió del treball, el disseny industrial
no serà una experiència artística Innovadora ni podrà tenir cap tipus de pes
específic en la vida dels seus contemporanis, com tampoc no la poden tenir
tots els corrents artístics qoe no vulgui ni intenti modificar les sever

condicions actuals d'existència No endevades Morris mostra a Cole la poca
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incidència Que la seva referma ha tingut en ta vida rea! de l'època 425.
la pregunta de ñoms, aleshores, queda formulada en termes ètics

uuina es i actitud que pot prendre una persona ame motivacions artístiques
quan sap que la realització del seu treoall imp'ica i contribueix a irstaurar
unes condicions de treball com les que viuen els obrers industrials, col·la-
borant a la seva degradació personal? L única resposta possible és de ca-
ràcter polític mentre no canviïn substancialment les condicions laboráis i
1 orientació econòmica de la indústria, lexpenència del disseny industrial
està condemnada al fracàs, a ser un mer objecte de l'economia de mercat
d inspiració capitalista Daltra banda, només aquest canvi podrà resoldre
el que per a horns, degut a la seva concepció de ¡'art i (»1 treoall creatiu,
constitueixen els límits artístics del disseny, la possibilitat de superar la
dMsió de' treball i desaltenar el treball del dissenyador prove''ent-lc dun
contingut artístic similar a la de la resta ú operar 15 Aquest es el principa1

prot¡ema oe la situació actual

'Now in aimest cases there is no sympathy between the designer
ana trie man who carnes out the design, hot unseldom the design
also is driven tc work m a mechanical down-hearted kind of way
and i don t wonaer at it l i<how by experience that the mating a
design after a design -mere diagrams, m mo you- without one sel'
executing, is a great stra.n upon the mind it is necessary unless
all worrmen of ail grades are to be permanently degraded into
machines, that the hand should rest the mind as well as the mino
the hand 426

De iota manera, maigra* delimitar perfectament la seva critica a la
producció industrial en la forma concreta de la se</a época, Morris no va
aconseguir de resoldre el problema que presentava ei nucli conceptual dei
disseny industrial, el concepte de projecte, atès que, per a ell, la manca
duna fase executiva suposava un límit fonamental per a la creació artisti-
ca i un primer indici d'alienacio Val a dir que l'experiència del disseny
esta molt lligada amb la de la indústria i que, àdnuc quan és possible imagi
nar qum sena l us adequat de les maquines i quines prestacions hauria de
tenir aquesta en el futur, no ho és tant pensar quin pot ser el tipus d us que
en pot fer l'art i cíaltres tipus de creació artística en una situació utòpica
en que les maquines no segueixin el model de l'autcnatitzactó Aquest es
probablement un dels aspectes obviats per Morris i ueixats irresolts, hi tar

sols sense apuntar-lo vista la nscessl·lat de canviar radicalment les condì
dons de treball a f I de potenciar una organització productiva que permeti i
es sostingui sobre el desenvolupament total de la persona humana per una
banda \ oer l'altra, que aprofiti duna manera adequada les potencialitats
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tècniques 1 instrumentals te la màquina, la síntesi possible resulta encara
immaginale Així, st alguna vegada arriba la transformació radical de la
societat que homs considera necessària i desitjable,

"Of the art that is to come who may prophesy'? But these at last
seems to follow from comparing that past with the confusion in
which we are now struggling and the light that glimmers through it
that art will no longer be an art of instinct, of ignorance which is
hopeful to learn and strives to see, since Ignorance is now no
longer hopefu1 in this and in many other ways It may differ from
the past art, but in one thing it must needs be like it it will no
longer be an esoteric mystery shared by a little band of superior
beings"427

El concepte de treball Intel hgent adquireix aleshores un nou sentit
constitueix I únic factor per a vehicular una idea d'art encara lligat a l'ex-
pressio de continguts vitals i humanitzaflors tant si sopera amo mètodes
artesar.ais com amo instruments a'tament mecanitzats Ss la modalitat aei
treba'i miei iigent constitueix ei model de treball artesanal, es indubtable
que Morns aposta per la revalorització de 1 artesania pero aquesta pren un
nou sentit Pel que fa específicament ai procés dei treball la defensa del
feba" me1 ''gent esdevé una proposta de tipus social relativa a >a situa-
ció laboral ' a let condicions de vida del més ampli sector de la població
que esdevé un objectiu polític per a promoure la renovació de les arts i PL¿
rruure i aparicio dona dimensió artística en tots e's sectors de la produc-
ció Pel que fa a la teoria estètica el treball intel ligwt resulta ser, a la
í-, una recerca per trobar principis i regles artístiques valides per a tot
tipus de producció, sempre que aquesta sigui un estímul i un factor de
desenvolupament numa Per això, davant el possible carn» que pot empren-
dre s art vers el futur, una única cosa és previsible

"Since art cannot be fashioned by mechanical toil, the demand for
real art will mean a demand for intelligent work which if persisted
m wilHn time create its due supply -at least I hope so"428

En qualsevol cas, és tan difícil afirmar que Moms accepta la lima
de desenvolupament artístic implícita en el concepte de disseny industrial
com negar-ho categòricament per a descobrir en la seva obra una proposta
ferma en el sentit de reactualitzar l'artesania en tots els àmbits de la
producció 429 En aquest aspecte concret, almenys pel que fa a aquesta
primera època, Morris no va prendre cap opció clara i definitiva en un
sentit o en i altre i deixà la qüestió tot just plantejada en i equilibri entre
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temors l esperances. La dificultat per a trobar una única resposta és,
possiblement, un dels elements que més contribuïren a dirigir l'atenció oe
Morris vers solucions de tipus polític Pel que fa al problema del disseny
industrial com també a la qüestió especifica ce la maquina, l'actitud de
Morris s'Integra en una problemàtica molt més general relativa a la
mentalitat que domina la societat burgesa i els criteris a partir dels quals
organitza tot el sistema productiu Possiblement sigui en considerar
conjuntament la ciència i la tecnologia on la profunditat i la riquesa de
matisos de la critica morrisslana queda més patent

"The men of this generation even have accomplished matters that
but a very little while ago would have been thought Impossible
They conquered their difficulties because their faces were set in
that direction, and what was done once can be done agafr Whv even
the money and the science that we expend in devices fur killing and
making our enemies present and future would made d good nest-
egg towards the promotion of decency of life " ̂

corr per e* empie

" teaching Mar-Chester how to consume its own smole, or Leeds
how to get nd of its superfluous black d^e without turning, whic^
would be as much worth her attention as the production of the
heaviest of heavy black silks, or the biggest of useless guns ( ) i
fear she is so much tn the pay of the counting- house and the dnll
sergeant, that she is too busy, and will for the present do
nothing"43'
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77 Luxe 1 comfort: el nexe entre producció t conjum t la
critica de l'artesania moderna

"Real art, the expression of man s hapoiness in his labour -an art
made by the people, and for the people, as a happiness to the make
and the user That is the only real art there is, the oni> apt w*icp

will De an instrument to the progress of the world ana not a
hindrance" **

"horns pre/eia con ejemplar lucidez el diseño como un nexo entre
producción y consumo"433

L ana1!?1 oei consum ocupa una posició molt particular pero no oer
menyc important en el pensament df Morris Constitueix el nucli di:-

cursu cc-mt'cvrntan a les consideracions sotre el procés i íes formes
3e'. treDd 5 en ta comprensió de ia natura i fmalitat de les arts ap'icaOf 5
Suposa -amp* -a poss'C"' tat ae comprende i actuació aeis ot-iectes dus
er, ei funcionament social una vegaoa f inaMtzat el procés de creació i
:;r,fe:cio, de comprovar quin es ei seu destí er» les formes de vida contem
porariies » 51 aoufSt comcídeï* anit ei previst en el projecte pero tampç-
de cone>»<e r <»l paper aue eis ODiectes ¡uquen dins 'es relacions sooa'S En
aauest sentit, s - i estudi dels processos del treball complementa-.3 !a
cr i t ica de' oer,i articulant una estètica de la c^eac'o artística, ei c-r JD'r-
ma de't consurr fsadr els hàbits del poMic front a l art conforma una
es^çnca de la recepcio des ae la perspectiva especifica ae les arrç
aplicades De ta matela manera si la cotica del sistema industriai de
producció col locava els pilar.s des dels quals mostrar la possibilitat d'un
mofi millor i organització material de la vida quotidiana constitueix
I element des del qual oastir la seva utopia futura Amo I analisi del
consum, dels usos socials i dels costums que defineixen culturalment una
societat com la burgesa, Morris integra el cicle complet de la vida quof-
diana en la seva reflexió Però, a més, en centrar la reflexió en el sistema
de valors qye justifiquen t legitimen aquestes formes de vida, la investi-
gació momssiana acabarà per ser una f onamentacio de la veritable
qualitat de vida

Així doncs a mesura que Morris va aprofundint en i anàlisi de1

consum, va construint el que sera una de les primeres teories de la vida
quotidiana, la qual cosa ja indica per si mateixa l'originalitat de Morns
es relacio al pensament del seu temps A la vegada, la centralitat que va
adquirint gradualment la vida quotidiana al llarg ae la recerca au¡ corn
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la possibilitat de comprendre'n els mòbils principals de la quotidianitat i
el seu funcionament des de la mateixa teoria, estableix, molt més Que no
pas la tan sovint destacada dimensió utòpica de la seva oora, !a singulari-
tat teorica de Morris en la tradició del pensament socialista Cal tenir en
compte Que aquest paradigma filosòfic, siguí per la dinámica dels seus
interessos, siguí per la seva perspectiva teórica, sempre ha hagut de
passar per alt els problemes de tipus microsociologic En el cas concret
de noms, la vida quotidiana es sempre enfocada des de la seva vessant
més banal i domèstica, preocupant-se sobretot per comprendre el tipus de
vida que les persones duen de la manera mes immediata des de la feina de
cada aia r ms als modus dt estar a casa NO cai dir que la qüestió de!
consum i els sistemes de viure ocuparan tambe un Hoc priori t an en les
conferencies sofistes En elles, Morns anirà exposant e! seu marA'sme
mterpretant-ìo en relació a la vida quotidiana i construint així la seva
propia cinteci nìosof ica 434 £n aoues*a segona fase del seu pensamenT

completara e' quadre de la v.da quotidiana considerant tamt>e le?
re'acic-ns socáis des je la perspectiva domestica la vida de familia, la
pareMa i e) matrimoni, la qüestió femenina la maternitat i i educació
ae<s ni:s tec seves conclusions ai respecte es poden troDar pen ec t arnen*
desentès en 13 versió mes esperançadora a traves dels personatges i )a
vida de Nownere

Oue Horns e¡aüon una teoria del consum en la seva recerca no sup¿
sa cae sorpresa vsta i orientació presa en relació a a altres temes ja
considerats De fet, molts aspectes de la recerca conflueixen vers e!
problema del consum col 'ocant-lo en una posició central Auf, per exem-
ple, les distincions socials aparegudes en considerar el sistema de les
ar's i activa artíst ica del geni, o els tipus ae treball oms I estructura
industrial, s expressen mitjançant la diferenciació de les mercaderies i
es reflexer, en l'organització material del sistema de vida Sense tenir en
compte el fenomen de) consum, difícilment són comprensibles les diferen
cíes de gènere, tipus i qualitat existents entre els objectes artístics,
tampoc no tenen sentit les diferències entre les formes d'art D'altra
banda, 5a degradació assolida per les arts decoratives en el segle xix junt
a la consideració de les raons històriques que l'han causat, també conduej.
xen Morris a preguntar-se per la manera com el públic es comporta,
manej3 i tracta els objectes d'us en la vida quotidiana i en ç\ seu entorn
domèstic, ai/.i corn també reflexiona sobre els costums de l'època i e!
sistema de valors que els legitima instituint els criteris de la respecta-
bilitat burgesa Però a mes, existeixen d'altres raons, unes de tipus
teòric, d'altres de tituc pràctic, per a que Morris abordi la problemàtica
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general del corisum
En primer lloc. a nivell teòric l'anàlisi dels processos de treball i

del sistema productiu industria) li navien mostrat com, en realitat, es el
sistema economic el que, a través de la transformaao del comerç i la
implantació de la llei de la oferta 1 la demanda, el responsable real de la
degradació artistica dels articles industrials i. per tant, de totes íes arts
en generat Es tracta d una modalitat productiva due només ousca el prof it
econòmic en tot alio que crea, la mateixa que, al llarg de tots aquests
textos, Morris anomena "comercialisme" i que, en uns termes encara molt
imprecisos quant a la definició teòrica, correspon al concepte de capita-
lisme segons la formula de les relacions crematístiques definida per
Cariyle ("the Cash-nexus") Es, doncs, aquesta finalitat econòmica » no
l aver,; tecnològic de la mecanització industrial, el Que pot explicar a la
*egaaa, la destrucció del paisatge, la renuncia a l estètica, i eliminació de
la qualitat en totes les creacions numanes, i f mai ment el sacrifici de's

dors com a només ̂  Ara be, alia on les f maniate crematic-
es es manifesten d una manera mes clara es en ̂  sistema del cerne» ;

sat Der la nova societat i en la reorganització consequent del con-
per ai „Q per acaoar ae comprendre ei funcionament ae la societat

rirai » p^de?" f or>anw»tar la seva critica, MOTIS necessita considerar
ei ¡umerc » Dtr à fer-nc, er« una época on encara ne se sent interessat oer

la c .encía economica el planteja des de la perspectiva mes genera;, pero
tamoe mes fàcilment aooraaole per a un dissenyaoor del consum i e is
mobile socials que el regeixen Morris pot trobar així e' I h gam existent
entre dos fenòmens aparentment tan separats com són, per una banda,
i allunyament del pu&iic respectí de les manifestacions artístiques i la
seva mes total incomprensió d aquestes, i, per i altra, la gran difusió
assolida per unes mercaderies Darates, pobres artísticament i de tan
mala qualitat com les obtingudes per la industria de l'època La possibili-
tat que uns arguments economies similars als que regeixen en la produc-
ció operin en 1 àmbit del consum pot dilucidar perquè les consideracions
sobre les característiques dels objectes han perdut vigència en les deci-
sions de compra i que el públic en general se senti satisfet de l'entorn en
què viu436

En segon lloc, degut a la seva labor professional com a dissenyaoor
i interiorista, Morris va haver de comprendre el funcionament de la viven-
da burgesa i explicar-se, en termes de disseny, els costums i el sistema
de valors que generaven aquest sistema de viure Per això també a la prac
tica va enfrontar-se duna manera immediata amo el fenomen del consum
Es oovi que, a traves dels seus treballs de decoració i dels producte:
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creats a Morris & Ço, va anar construint un model de comfort domèstic a
través de J examen dels usos pràctics i estètics dels articles confecció-
nats, que va resultar ser perfectament aoequat al nou sistema de viaa
fins al punt que, superant les logiques limitacions històriques, va influir
considerablement en la matela idea de decoració 1 va arribar a determi-
nar i arquetip de vivenda burgesa, especialment en la versiö anglesa ̂
£s innegaoìe que 1 estil homs, malgrat no ser el mes avançat a I epoca,
fou un dels mes versàtils 1 fàcils d'aplicar en situacions molt variades
podent ser assumit per amplis sectors de la població a mesura que
augmentava el seu poder adquisitiu Tal » com destacava admirat waiter
Crane 43e, e! gran avantatge pràctic oe I estil Morris es que permet ram
aconseguir efectes molt sumptuosos com donar una impressió general de
senzillesa sense necessitat de v jnar substancialment els criteris de
d^ssenv Si Morris va r»a*er d enfrontar-se amD ei pru&iema de
I organ'tzacio material dei sistema oe viure en una llar concreta tamoe
va requenr a un aparell conceptual que li permetés comprendre la natura
de 'es seves solucions i poder justificar-íes des dun punt de vista art is -
t¡c i funcional A IX Í la recerca pràctica del comfort domèstic juntas
descobriment ae l existència de solucions qualitativament i quantia'iva
d'ferenfs < millors a le: naöituals, li feren replantejar la idea de comfort
í qüestionar e's erstens que, en termes generals, n articulen un standard
En ei muoirnt que una recerca d aquestes característiques derivada de
qüestions eminentment practiques però que es planteja les qiverses
funcions implicades en la vida quotidiana -usos, utilitats, costums »
gustos- en termes de necessitats amb la intenció de trobar els nat its d us
corresponents als mínims generals i que poden definir un stancare nrng
enere aiesnores, esoeve lògicament, una investigació soore ei fenomen
de! consum en una societat determinada Aquest es el cas de Moms

De tota manera, malgrat la novetat histórica indiscutible que SUPÍ
sa plantejar-se la quest 10 de la recepció i del públic artístic en termes
de consum, en Morris es una novetat previsible i logica per diverses raons
En primer lloc, d'altres autors abans que ell com molt especialment Henr>
Cole havien Intuït la Importància que podia tenir el públic consumidor per
a fomentar una millora estètica de les mercaderies comprenent quina era
la seva incidència real en el sistema industrial de producció Per ai »o
Cole va dirigir no pocs esforços per a promoure 1 educació estetica dei
públic en la seva campanya de reforma de les arts aplicades 439 A la
vegada, però, veient en !es mercaderies uns objectes dus que podien
destmar-se a) consum com a productes oe disseny, Cole i els seus col la-
boradors» oef miren els termes pels quals el consumidor o l'usuari opera
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metodològicament dins e! procés de disseny L'usuari esdevmdrà el perso-
natge idea) que farà servir una peça una vegada acabada es converteix
així en ei subjecte pacient dunes necessitats concretes, el subjecte o uns
usos determinats i el manipulador actiu de 1 objecte, i, també, e! diporta
n d'unes certes preferències estètiques due poden ser estimulades per
mitjà del disseny Així, a traves de les seves funcions, dels seus gests dt
les seves necessitats i dels seus gustos, la f igura de 1 usuari intervé en
el procés de disseny en tant que condiacnant Aquest es el punt de partida
de Morris com a pensador i com a professional. Ara Pe, degut al seu progr^
ma teorie, Morris va generalitzar-no com una regia vàlida per a tota pràc-
tica artística en ei camp aplicat tant per ai present com per al futur

No es destranysr, doncs, que, com a dissenyador experimentat,
Morns examini la f'aura de 1 usuari en considerar els diversos productes
de cnsieri» i ei« diferents of ios artístics accept am-ne la imatge ideai
p*ro au«? eç preocupi tamDe qompïir aquest retrat mooeiic amo continguts
mes 0rc\pers a 'a realitat Per 31x0, en 13 seva obra, junt a la considerane
de's costums qer»erals i dels usos aericralitzatles, r»1 f iqura un estui1

rr,if'uciCs oe¡s poss't'e: consufiïidors deis productes de íes arts ac.i'.cades
i a* íes querents motivacions que en la societat de ta seva epoca estruç
ture^ aquest consum En oçf mitiva. cai veure moltes de les 3firmac'onc
de Morns sot)re e's f.a&its de' putii: er, funció de la figura de ! usuari i
tot ei Que aquest representa en ei procés de d^ssenv A IXÒ explica perque
tota i anà'is! morn=íiana aei consum aesenvoiupaaa en aquesta seva
orimer3 epoca teorica manca de qualsevol plantejament de tipus eco^o-
mic, cosa que, en camí, sera una de les característiques mes destacaoles
de i enfocament pres en les conferències socialistes

Per attra oar t, aquest es un plantejament que distancia consiqera-
Diement el Mom? d aquesta època del segon Rusk m A imto tntstast
í i860), RusHr. havia ja proposat el problema teòric del consum però des
duna perspectiva estrictament econòmica En aquest llibre presentava la
regulació de! consum com la qüestió central i prioritaria de la ciencia
economica, lume assumpte que hauria de merèixer l'interès dels econo-
mistes si se n'adonessm que el veritable objectiu d'aquesta ciència és ei
de trobar els mitjans per a proporcionar els medis de supervivència de
tota la població dun país i augmentar globalment el nivell de vida Uavorç
els economistes comprendrien que es el consum qui na d'orientar i regular
la producció per a que satisfaci les necessitats reals de la qer.t, i no a la
inversa com succeeeix a les societats industrials or» el mercat només
serveix per augmentar els guanys dels productors i concentrar encara mes
la riquesa d'un país en poques mans Ruskm, però, malgrat haver donat



alqunes indicacions sotre eis enter s d'ús l eís arguments funcionals que
calia emprar per estudiar el consum, no arriba a interpretar-los en
termes estètics o almenys mai amo el ottall que havia assolit en consi-
derar els processos oe treoall, per la qual cosa la seva proposta sempre
queda uceada er. el discurs economicità 44C'

ja s t»a mencionat en capítols anteriors el fet molt sorprenent Que
en tot e) període infemmg de la seva vida, noms no va continuar llegw
ftusHn amo la mateixa constància i admiració que a la seva joventut Aivo
ha estat posat prou veqades de relleu pels estudiosos de Morris des que
E l· Thompson en va cridar 1 atenció per primera vegada 4*i i es faci1-
nunt demostrare pel que fa a tots eis anys anteriors a la conversió o*
noms a' socialisme Malgrat la influencia ruskmiana cíaquestes primero:
conferér«cie5. reconeguda àdhuc pel propi autor, 1 1 evdencia que es des-
pren dels propis textos del fet Que MOT is coneixia eis u »ores immediata-
ment anTer'crs a-s dedicats a economia de fcus^ m 442, si en algun iloc es
patent ei 0«: tanc «ameni de horns respecte del segon Rusk m es preci-
sament en i anàlisi del consum, sobretot si es considera ia dimensió
econom.ca com KJ cada fonamental per a delimitar el canvi d orientació de
ÖUSMP la manca tota oe plantejaments economies \ de reflexions soore
! economia, 31x1 com i accent posat per Morris en tots aquells aspectes de
caracter mes scc'o'oq'; , avalen aquesta r.tpótesi Aque:t sera el desco-
Dnfr¡t-nt teòric fonamenta1 Oe Morris tan fon punt ingressi a 'a 5 O F la
í'f ifnera ton1 ̂ r^ncia aictaaa qespres daquesf esdeveniment An wes r*
wç.^Af i ! çg3« i repten ei: plantejaments de Russin ;a de: de' mate'>

títol En les conferencies prc-s;.cia!istes, doncs, en aquesta qüestió com
í-n rotes 'es altres Morris reprèn les suggerencies disperses que soore ei
temanav'a fet Pus« in en els seus primers I hores 'w2 L examen mornssia
del consum adqureix aiesnores un interès addicional car constitueix ei
primer aspecte de caire general on Morris emprèn una direcció propia i
original La seva serà, majoritàriament, una reflexió soore les preferèn-
cies estètiques dei puülic i tes motivacions socials lei gust

En aquest sentit, ei mètode d exposició, pero tambe d investigaci c
de Morris en l'analisi del consum coincideix amb el d'altres qüestions En
els seus primers escrits, recull les diverses indica*, ons de Rusk in sopre
el tema les tradueix a l'amoit específic oe les arts decoratives, i les
organitza com a propria concreta, desprès, a través de conferencies pos-
teriors, tomarà conbtar.tment sobre la qüestió omplint de contingut aouei
tes afirmacions sense modificar-ne ei sentit últim La idea fonamental
que Momç reculi de Russin es el pooer de que es trooa investit ei r»uD"C
en tant oue consumeix Com a suDjecte act ¡u de i acte de la compra, e1
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consumidor és el factor que sanciona el sistema productiu actual modini
directament en 1 orientado productiva mitjançant la seva aprovació o
rebuig d un article concret Rus* in pensava que una oe les mesures que
podien potenciar la reforma de la producció era la d incorporar judias
ètics i estètics a la decisió de compra fent prendre consciència al public
de la responsabilitat moral que contreia comprant La seva proposta
consistia en aprofitar la llei de la oferta i la demanda per a d'altres f »nç
volia modificar el caràcter real de l'oferta a base de canviar els mòbils i
els criteris de la demanda. Aquests nous criteris havien de ser de dos
tipus En primer lloc, calla que el públic adquirís només art teles d una
qualitat artística apreciable, es a dir, els que duna manera manifesta
estiguessin elaborats per procediments manual* , palesessin la felicitat i
el c'aer sentit per un treballador lliure d'aquesta manera podría iniciar-
se un procés oe transformació del Sistema de producció en fa^or dels
processos artesana's mes enriquidors Der a i a persona numana i mes
piaents per al treballador, en segon lloc, e! public havia de fer un esforç
per a simplificar e' c*eu sistema de »iure i renunciar a unes comoditats
que, satisfetes per productes totalment falsos des del punt de vista
artíst ic, no servien realment per a millorar taq»:aiiiat de vida444

Cue Morns accepta e's termes fonamentals de 13 requests rusMma-
na aueda perfectament de manifesi en ivtcs aquelles advertències morals
que destaquen la injustícia implícita en la possessió i el gaudi duns Dens
ootmguts mitjançant e' sofriment numi i el sacrifici de les millors capa-
citato del trebaU aaor

'now can we Dea*" to pay a pnce for a piece of goods which wil
help to trouble one man, to rum another, and starve a third"'

Per aixo, la decisió de reduir considerablement les comoditats de
la vida moderna era bàsicament una obligació moral a la vegada que un
entén pràctic per a viure decentment i honesta

" but make some sacrifice of things which do us no good, since we
unjustly and uneasily posst :«* them ( ) For if our wants are few,
we shall but Utile chance of being driven by our wants into
injustice, and if we are fixed in the principle of giving ever/ man
his due, now call our self-respect bear that we snoulo give too
much to ourselves?" **

Fins aquí l'argumentació de Morris es limita a seguir els consells
de RuSMn i a demostrar la seva viabilitat real com a guia etica per a «a
cona<ic'a individual reoutiar determinats oDiectes i simplificar ei siste-
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ma dé viure es una de les maneres de comportar-se més diàriament atesa
la situació de i època No oostant, Morris accepta també de Ruskin e) que
serà una oe les seves assumpcions fonamentals sowe el consum i oue li
permetrà donar viaoilitat ai seu mode) de societat futura A traves del
consum, doncs, es pot intervenir en el sistema productiu i condicionar-lo
AIXÍ , les preferències de) públic no només poden orientar la producció en
un sentit o en un altre sinó oue, a mes, qualsevol reouccio en el volum
global de la demanda pot fer supèrflua gran part de !a producció i, amD e!
temps, arribar a posar completament en desús el complicat aparell tècnic
que, actualment, només serveix per augmentar la producció ** inter-
venir soDre el consum, alesnores, esdevé ei medi mes efectiu i adequa*
per a regular la producció

Tanmateu, els problemes teories de fons continuen tar. irresolts
com e ri ei cas de Rus* «n i Morris no sap per experiència pròpia La solució
e<posaaa reauir la quantitat ae coses requerides i imposades pel sistema
de viure a D3se de considerar la seva utilitat rea', es una afirmació previ-
ste des del discurs moral pero dif »eil de convertir er» una regla aplicable
a la practica sense una rr,es acurada definició teorica 448 Ja només ei fet
de considerar íes owerses coses easterns en una Mar des de! punt de
vista de '3 seva utilitat reai implica reconsiderar tot ei rare d objectes
domèstics er« re ìac 'o a lT.ome i els seus habits dt »-ida, examinar les dufci
ses necessuats Humanes i eis medís mes adequats pt-f a sat'sfer-ies ai*i
com tamDe oenmitar eisnivei is de comoditat mínims per a ¡a supervivèn-
cia i plantejar les formes duna vida humanament digna A la vegada una
decisic d'aquestes característiques eogeu del consumidor un nivell
inte- ìectuai i una formació estetica suficient com per poder discernir i
avaluar els seus propis costums, tamoe demana fortalesa com per adoptar
les seves formes de vida particulars quan aquestes s'oposen als de la
resta de la cent És evident que totes aquestes qüestions tenen difícil
resposta si només es considera el sistema de viure, les re'aoons socials
i els costums La recerca de Morris, alesnores, es centrarà en l'analisi dei
que pot significar realment aquesta reducció de les necessitats materials
l com es pot afavorir uria difusió del Judici estètic ateses les minses
possibilitats que, en la situació actual, té la major part de la gent per
adquirir la cultura artística necessària *** Si al final Morris podrà
encara manté;., aquesta mateixa proposta es gràcies a la recerca
històrica i a la comparació entre les formes de vida de diverses èpoques
juni a la convicció que tota forma de treball mecànic i deçraoant es pot
eliminar totalment de la societat, i que cal fer-no irremisiDlemem.

Cal, doncs, examinar quines i que son totes aquestes coses que



semblen tant importants per a la vida moderna ! sí realment ho son per
poder saber a què es pot renunciar Les v i vendes havien experimentat ai
n?rg ae tot el segle una sèrie oe canvis estructurals com a refleje dei
sistema de vida sorgit amb la nova societat Morris va comprendre perfec-
tament que la separació de funcions operada en l'organitzado material de
la vida domèstica, expressada per ì assignació d un repertori d objectes
especialitzats a uns espais diversificats funcionalment i tipologica, era
i adaptació mimètica del principi de la divisió del treball dominant en
l'oraamtzacio productiva La coíiipartimentació de les tasques domèsti-
ques en activitats i competències diferenciades i independents entre si
estableix la distribució i ta concepció de 1 espai i posa les pases per a v*
introducció de maquines pensades, des del ount de vista tècnic, com a
instruments per a realitzar una sola cperaac - aquestes s incorporaran à
¡a ¡lar en un *u!ur molt poc distant- La casa quedd^a ¿ixi distnou'da er.
zones maepAr>3en^s Que repartien ¡es acrvitats domestique? en funció od

¡es di'erenciaoons » e's rols soaa's dels diversos naoitants ' reduridi.en
er« ur«a d·/ere-.c'acio S'rnbclica de les habitacions manifesta a tra.es dur,
equipament especialitzat AQuesta mateixa especialització de i espa
soDse r-/aen n redet inic 10 deis oojectes de maneraque totseis instru-
ments » artefactes Que tenen com a missió ajudar en les tasques dome:-
tiaues es reelat-oren en tase a atens umfuncionals ' a una determmac!c
S'mDoiica segons e¡ oest? quese's-ru reserva en lartioi/acioespa-a: dr
ia vìverla D aquesta manera tot ei S'stema dels oojectes domeçncs es
transforma rao'ca'ment i apareixen innumerables tipuo nous que so'amerit
serveiAe r t per eApressar materialment la distribució simbòlica de
fúnc.ons Ei resultat evident d aquest procés es laproiiterjcio d objectes
a i interior de tes nabi tac ions amb ! única missió ciara aomphr i espai
interior Duna banca, apareix una funció radicalment nova que incide«* en
el mateu concepte d'objecte t en la seva conceptua!itzacio estet'ca Tots
aquests objectes destinats a omplir serveixen exclusstvament per a
"qecorar , la qual cos? significa essencialm nt vetllar per la qualitat
estètica general de l'ambiwt, definir la determinació funciona! de cadi
cambra concreta i posar de relleu el rol i la posició de l'habitant en
relació a la familia i, finalment, demostrar al visitant les inquietuds
estètiques i la formació cultural de tota la família a traves de la seva
capacitat per a manejar les regles del gust4SO

Existeix un segon canvi fonamental en la constitució estructural •
formal deis objectes dus que normalment es presenta com un mitjà pe'
augmentar el comfort duna vivenda Es tracta bàsicament de la introduc-
ció de plantejaments ergonomics en la construcció dels objectes dus amo
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rùnica finalitat de buscar la comoditat del cos en el moment de l'us
Aquests tipus de plantejaments són, evidentment, primordials en ei
disseny d estri s i deines car un error en aquest sentit pot dificultar i
complicar innecessàriament els processos laborals, son igualment impor-
tants en els cas dels bens de consum peí ó en aquest àmbit concret els
criteris i les formes de la comoditat no són tan objectius com abans sinó
que estan lligats a les regles de 1 etiqueta en tot el que fa referencia a
les postures acceptades i al llenguatge ben vist del gest D'aquí que sigui
tant difícil avaluar la qualitat ètica i estética deis criteris de comoditat
car aquests no es sostenen sobre principis objectius com la fisiologia
corpora! sino sobre les regles del oon gust i de les bones maneres En
aquest sentit, val la pera assenyalar que des del segle xvni, la progres-
siva adaptació dels objectes a les formes del cos í el triomf de la como-
ditat que suposaren ¡es curves del Rococó foren sempre atacats per mora-
iis'es et 'cs i estètics com una prova del relaxament dels costums i com
un indici Q? feminjtz3Cio general de la cultura domestica *'

S« durant aquests períodes, la recerca de la comoditat s'havia mat*
na'itzat en la modificació estructurals dels objectes (tenant prioritat a
• us en ia torma oDtmquda per soore de la simplicitat técnica i e¡ ngor

constructiu en pi segle v¡v havia consistit essencialment en i aplicació
de's des: jfimerts tècnics mes recents a la construcció dels ot-iectes ^
Qual cosa *>a*<a obert considerables perspectives a ia invenció de nous
flbiectes i a lamoaificacio estructural i superficial dels ja coneguts, i
3 f <i tota »3 inducila e: dedica a subministrar i a complicar aquest tiou:
dotiectes Sense ámbar a crear màquines domestiques, el seq'exix va
veure aparèixer, per exemple, objectes que permetien usar 1 aigua corrent
que per primera vegaaa era possible conduir fins a i mtencr de les cases
amD la conseqüent introducció del culte de la nigiene i la neteja personal,
una cosa semblant succeí amb el gas i, ara, era possible disposar de llum
artif lai suficient per la qual es multiplicaren els objectes destinats a la
i! lummacio pei nou procediment tècnic, de tots aquests canvis consoli-
dats al llarg del oegie fins a modificar radica'ment ei sistema de viure i
les normes socials, potser el fenomen més II lustratiu dels canvis
ocorreguts en el sentit de promoure el comfort material i la comoditat
del cos es i aplicació de molles a molts objectes domestics, com sofas,
butaques i matalassos D aquesta manera, tot ei sistema dels seients
deuava dt ser competència de l'ebenista i dels fusters per entrar a
formar part del catàleg del tapisser. amb el conseqüent desenvolupament
de; sector textil per a la decoració *2 En aquest sentit, e! concepte ae
comoditat vuitcentista i victorià feia referència al drau de m
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aconseguit t es tradueix er« l'operació básica d'encoixinar el màxim possi-
Die d entorn

Davant tots aquests canvis, l'actitud presa per noms es summa-
ment cautelosa especialment quan es tracta tfe donar una explicació
teorica de la situació que 11 pugui fer comprendre » vagi mes enllà del
rebuig que el seu gust n dicta duna manera immediata Per una part es
evident oue la complicació progressiva de la vida domestica que totes
aquestes coses suposen va acompanyada d un augment indiscuptible de sa
comoditat Que, per si mateixa no es necessàriament rebutjable ni des del
punt de vista artístic ni moral La recerca de la comoditat, és a dir, de
l'adequació de l entorn al servei de la vida humana constituei* un del?
factors que diferencien rnome del« animals ̂  De fet, aquesta es !a
finalitat pròpia de les arts aplicades des de la seva a&anció històrica i,
en generà' de totes les activitats dedicades a satisfer les necessitats
materials oe i nome De la mateixa manera es evident que ei procés oe
civi l i tzació humana depèn en ultima instància de l augment oe les comodi-
tats que faciliten a l'home l'acompliment de les tasques vitals i, aui, li
permeten realitzar-se com a nome t evolució històrica almenys no
demostra i en síntesi et procés pel qual i nome abandona restat de
barbane pe«" a entrar en períodes reconeguts com a civilitzats comporta
essecia'ment una complicació del sistema de -nda 454 Però, que es ei que
fa que totes aquestes innovacions no aconsegueixen de formular un model
ae comrort que SUDOSI una increment de la comoditat reai com, en canvi.
s insinua a traves de la paraula confort0 Ou!n es e! grau de complexitat
domestica que no redunda en un empobriment ! en uria degradació de les
relacions entre els només?. > . finalment, con-, es que aquest augment tan
consideratile oe les comoditats materials i e1 comfort domestic no es
correspon amb un augment similar i equiparable de la fe'icitat humana,
sino, com es manifest i notori en la societat de la seva epoca, només
serveix per a augmentar l aprofunditzar les distincions socials?

De tots els aspectes que incideixen en la definició de la vivencia
burgesa i les característiques del producte industrial abans ressenyats
Morris els rebutja pràcticament tots. En primer lloc, desaprova l'espeoa-
litzadó funcional de cambres í objectes preferint uns espais que servei-
xin per a poder-hi realitzar totes aquelles activitats que permeten a
l'home desenvolupar-se integralment, i h permeten d'exercitar els seus
gustos 455 També dissenteix de la pràctica d'omplir considerablement les
habitacions fins al punt que és difícil moure s i circular per elles **. la
quai cosa només comporta una dificultat considerable en l acompliment oe
les tasques domestiques, com aquella tant simple de la neteja A'XO, junt



a la prioritat donada als objectes merament decoratius o purament
simbòlics molt per damunt dels que tenen una utilitat realC7, ran encara
mes difícil de creure que tots aquests "comforts" siguin en realitat les
comoditats que es vol veure en ells i que es pretén d'ells, a la vegada, fan
tam&é sospitar que més aviat no siguin unes comoditats totalment
fictícies imposades com evidents i necessàries amb tot el cinisme pe!
propi sistema de viure La simplicitat de moltes formes anteriors de vida,
malgrat la rudesa dels costums i la duresa de moltes feines domèstiques,
apareixen alésiwes com molt més pròximes al veritable comfort que la
sofisticada complexitat del segle xix, les quals no són essencialment més
que me»*e$ complicacions horns es categòric al respecte

"i say triat i nave at least respect for tne dwellers in the tube of
Diogenes, indeed i don t IOOK upon it as so Dad a house after all
with a plane-tree ana a dear brook near it, ana some chance of
aaiiv oread and onions, it wil l do well enough i nave seen worse
nesses to let for sever, hundred pounds a year But mind you !t
must De tne real thing The tub of Diogenes lined with padded drat
ve lvet , lighted tv gas, polished and cleaned by vicarious labour ar>c
expectinc even, morning due visits from the milkman the ba^er
tne butcher ar<d the fishmonger, that is a cynical dwelling which i
cannot praise "̂

De to ta manera, e! tactor aue mes sorprèn Morns en aquest tipu:
.rifiatar es 5a mes tctal absència de contmquts artístics El tret mes
coïpioor d aquesta estructura habitattva i, en genera), de totes les cases
vie tonane? aanuc quan afavoreixen la profusió o oojectes aecncats
purament i excluscwa a la decoració buscant l'embelliment estètic dels
ambients, es el seu mes absolut fracàs en obtenir el resultat pretès Però
s» aquest és l efecte que donen ei$ interiors de les vivendes, el mateix pot
observar-se en I entorn exterior la degradació gradual del paisatge, la
Uetjesa imperant en la majoria de barris rics, la misèria mostrada sense
cap pudor en els suburbis pobres, tot palesa la manca més total de sentit
artístic i demostra, si més no, la poca importància que la dimensió estè-
tica, com també la vida dels només, tenen en aquesta societat L'única
explicació plausible és el profund desconeixement que la majoria de
persones tenen del que és i pot significar l'art en les seves vides Noi-es
aquesta ignorància generalitzada pot explicar tumbé perqué els objectes
ous han arribat a degradar-se tant i s nan convertit en uns artefactes tan
manifestament lletjos, o, el que es encara més sorprenent, que la gent
pugui *entir-sé satisfeta 1 orgullosa d'ells

Quin és, aleshores, 1 espai reservat específicament a 1 art en ) equí-
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pament domèstic l quina és la seva possible participació en la construc-
ció de i entorn material en la societat vuitcentista? Atès que i objecte
principal de la recerca momssiana son les arts decoratives, la seva
reflexió evarmnara, en primer lloc i d'una manera preferent, el comporta-
ment ! les reaccions del pjfclic davant el fenomen artístic, tenint en
compte que, per a noms, el terme art designa totes aquelles activitats
mes o menys artístiques ocupades en empeilir I entorn material i a
subministrar els útils necessaris per a la vida quotidiana Aleshores, le:
diverses preguntes que Morns es formula sobre el consum no son sino una
indagació sobre les possibilitats dèxit i les perspectives de fut j que
tenen totes aquestes activitats en la societat qe la seva època, tant si et
tracta del disseny industrial mes avançat com de les practiques artesa-
nes traJiC'or-als

Des oe Dur, començament entre e! puoiic potencial oe if s arts deco-
ratives apareix una distinció ae castes, atenent-se principalment a les
seves poss'Di·'tats econòmiques i 3 'a diversa formacio cultural, similar
a 'a descnta en la Dase de 1 organització productiva a partir dels tipus de
feines rea! «trades oer cada classe Que i accés a i art estava totalment
Dardat a íes classes populars era un fet ODVI només mirant les conations
de vida en els suburb's others 0e ses c'utats industrials En i anai'si de
'«:f¿rmes de1 treDaM, però, florris havia demosfat oue la im&ossibiMat
deis TreDai'aco's per accedir a l art era un fenomen estructural al rr.oous
ae proaucc'o cc^suostancial a 'a societat Duraesa i ai sistema capitalis-
ta ' oer tart totalment independent de 13 capacitat adquisitiva d aques-
tes classes Totes les mesures reformistes Que intentessin merament ur
ajqrrer * et'iDut¡u no tindrien cap efectivitat en promoure una millora
estètica equ>valent en la construcció artística oei seu entorn immediat
Morns reconeix, però, que un sou just i digne es el pagament mínim que
cal donar a un home pel seu treball i que això és una condició mdispensa-
Die per dur una vida digna com a persona 549, malgrat tot encara que els
obrers aconseguissin d'incrementar de manera suostancial els seus
salaris, si això no s'acompanyava d un canvi radical en el treball i en el
sistema retnbutiu, mai no accedirien al fet artístic Probablement les
seves llars estarien mes equipades per a sobreviure i serien més còmodes
però encara res'arien al marge de rexpenenra artística degut, principal-
ment, a dues raons, una de caràcter objer' iu, i altre subjectiu

£1 primer motiu apareix clarament quan es consioera la natura dels
objectes que la producció industrial destina ai consum de les classes
populars Àdhuc er el cas mpotetic que els pobres podessin sentii" alcuna
•nclinacio per l art, haurien de conformar-se amo un simulacre moit mes
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barat, de mala qualitat (want als materials í a Its tècniques de fabrica-
ció, i sense cap mena d intencionalitat artística. Un art concebut i eiabo-
rat massivament com a substitut oe cose, millors i realitzat a base
d imitar i falsificar els detalls mes aparents del millor art Es possible
veure en aquesta mena d'art de segona categoria alguna nota esperança-
dora en ei somort panorama artístic de l època car indica la pervivència
d alguns anhels artístics en !a majoria o* la gent però el seu veritable
significat és ben diferent No és més que un altre vehicle de desigualtat
social

"What do they meant by that7 One art for the rich arid another for
thè puor f Ho, I won t do Art is not so accomodatine as the justice
or religion of society, and she won't have it" 46°

Per això i art concebut com a mercaderia barata és sempre una
er-qanyiTa i en reai'tat. només servei» Der impedir I accés a í art a unes
c lac ses socáis que romanen artif iciosament relegades en ur> mercat oe
seqona Pe-'o s1 la maia qualitat de les mercaderies es la causa object i /a
principa1 at la marginació popular respecte de i art, aquesta ve potencia-
da i queda garantida per factors subjectius £<"» la societat industrial, les
classes ot-reres no tener m poden tenir la formació cultura' su^cient corf!
per a comprendre, percibir i gaudir del veritable art, e1 qual, àdhuc quan es
tracta oe ¡ opra oeìs artesans mes nutnU- requereix öun nivell cultural no
ger'S mer»vspreapie La situació s agrava» quan es tenen en compte íes ca^ac.
tenstiQues de r art que Morns considera veritable si per apreciar l'obra
dels millors artistes plàstics Oe l'època, com els Pre-Rafaelistes o Burne
jones cana ja una solida eoucaaò artística, valorar els acabats toses i
matussers dels artesans molt per aamunt dels acabats regulars i perfec-
tes obtinguts amo els procediments mecànics, o, mes encara, renunciar a
tot tipus de decoració sinó es pot disposar dels objectes de la millor
qualitat461 requereix, com repetidament va advert ir veDlen462 no ja
duna alta educació estètica, sinó duna sensibilitat tan refinada i dehcaoa
que rat Ha la sofisticació

De tota manera, els Interrogants principals de Morris es dirigeixen
envers la posició de les classes dominants i més especialment contra
1 actitud de les persones més cultivades, tant si pertanyen al grup mes
fàcilment satintzable dels "Phillistines" com si no Respecte d'elle?, la
seva pregunta és molt senzilla, atès que les classes dominants disposen
amb escreix oe tots ¿is mitjans -aíners educació i temps u iure- pA'
gaudir oe ia viaa i participar dei fet a tistic, com es q-je no no fan> Si
afirmen tenir interessos culturals i conèixer algun sector de la cultura,
com la historia de 1 art i la literatura, com poden viure en uns ambients
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tant vulgars i en unes cases tan incomodes, Jletjes i faisanes, enmig d'uns
paisatges assoiats i erms que ens mateixos har contribuït a devastar?

" you will see a refined and highly eiucated man now-a-da^,
nas been to Italy and Egypt and where not, wno can tau learnf oiy
enough (and fantastically enough sometimes) about art, and who
nas at his fingers' ends abundant lore concerning the art ana
literature of past days, sitting down without signs of oiscowort in
a house, that with ail its surroundings is just brutally vulgar and
hideous all his education has not done for him than that" *™

tes cases dels Tics", els palaus urbans del West End, les torres
dels barns residencials -excepte en algunes operacions urbanístiques
recents, com Bedford Part 464-, son uns edificis que confessen la s?va
me 5 iota1 incapacitat artística amD un estil afectadament numi1 o en *¿i
pitjor oe¡s casos suo'int aquesta mcaoacitat amo solucions i detans
e ̂ "avagant s *5 Bona part de la culpa recau en els mateixos arquitec-
tes i er. eis constructors car no sor- capaços de medicar el projecte d'un
ea fu1 en í une v -" la seva ubica--" "oït menvs C adaptar-se » respec-
tar e -s aceren:« naturar dei terreny preferint destruir to' al 'ooueeis
ne?* orba. -artre: secular un3 determinaos vista dei paratge ja'd'r: c
horts e-ostenis, c els caràcters urtanistics de la zona-, abans ou?
me oi/e -s fr t' plan eC'f icatori ̂ £ ÉS evident QU*- els impe'aüus
economies, -a ae per si prou oposa's a ta preocupació estètica ? a íes
canctenstiQue. ^u^ar'tanec de i e^íorr, son difícilment superale per

mit ¡a del mer projecte arquitectònic, però tam&e es veritat qur mult
so-, n* e s proiectistes rw demostren cap interès per conservar coses tan
poc va.ontzaaes i vaioritzables com un arpre ae quatrecents anys o un
bosc pie de misten i romanticisme , l únic pecat del qual es estar 3 la
vora d'una ciutat en expansió Tanmateu, aquesta no es sino una cara de la
moneda, la magnitud rea' del problema apareix en veure com els futurs
habitants d aquests edif1 .is, persones normalment cultes i riques, accep-
ten la seva lietjesa palesa com la cosa mes natural del mon, s acomoden
feliços ' orgullosos en uns barris que van suburbitza t-se gradualment i
en unes zones que, malgrat la bellesa inicial de la naturalesa existent en
elles, es van degradant poc a poc sense remei davant dels seus propis ulls
Com pot ser que una persona a qui, segons diu, li agrada la pintura d?
paisatges no reaccioni davant la degradació del paisatge real? 467 L unica
conclusió possible es que les classes dominants en el seu conjunt, tant 51
son cultes com si no nan adoptat I actitud tipica dei 'Pmilistme topic ?

si consumeixen objectes d art, "they will eat them and drink them ano
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wear them", utili tzan- los només com a

"lackeys to eke out their grandeur, and as nets to catch money w ¡iti,
but nothing will they learn or care a»>out them"

Per això, Sa seva actitud envers r art acaba sent contraproduent car

"They will push them [les arts] to the utmost as far as the satisfy-
ing of their material needs go, they %vU! Increase infinitely that
produces material comfort, but the* will reach no helping hand to
that which makes labour tolerable, and they Inemselves are but a
part of the crowd that tolls without an atm, for they themselves
id&uur with t Helens energy to multiply the race of man, and then
n dk? the multitude unhdOp/

Ta.T»De íes classes dominants resten a! mare oe> fet artistic si Dt
per proDia voiunta' Per a (s ncs com Mor r '3 e'S anomena i y p. >?e
f^es que ura logu'na, un mitja per a ?ef dinego o un element que ce"ve'>
De' auar-entar eì co" fcrt materia1, per¿ mai sera una ajuda o un instru-
ment per a f^riora' el sistema de v ¡da Fins que no comprenguin que per d
exist ir reatment i oroiiar duna manera natural i espontània, cal Que i art
5 integri 3 la vida quotidiana, aue necesò.ta duna minora radicai t generai
de les condicions de vida i duna transformació profunda er. l'or gar itzacu
ìaoora' S ai»c -K succeeix i art está condemnat a ser una mercacrr -a
mes en e' mercat competitiu un mit ja per a fer diners o alma-firn y-
entreten iment rar i incomprensió '«e, una Bella Art,

'practised b, a few and for a few, adding a little interest, a little
ref'nement to the lives of those who have come to look upon intel-
lectual interest and spiritual refinement as their birthright" 4t>9

Per auo, les classes dominants viuen en un equívoc tant o mes aran
que íes classes populars Han caigut en el mateix error i en la seva propia
trampa f ins al punt que nen people nave defrauded themselves as weil a?
the poor" 47° D aquesta manera Moms reeixeix a mostrar la relació
dialèctica que existeix entre Ses classes socials a la societat burqesa
i existència d'una art de segona categoria, barat, fals i cursi, destinat ais
poores te el seu reflex lògic en la incapacitat estètica dels produrtes que
haurien de ser art de primera categoria, de manera que els articles reser-
vats als ncs pateixen de les mateixes mancances estètiques que els dels
poor es

"the lack of art, or rather the murder of art, that curses our streets
from the sordidness of the surroundings of the lower classes, has
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its e*act counterpart m the dulness and vulgarity of those of tne
middle classes and tne double distilled dullness, and scarcely less
vulgarity of those of the upper classes"471

to evident que la causa principal d'aquesta situació recau, lògica-
ment, en ei comerciaiisme imperant tots aquells oDjectes Que naunen ae
ser creats per procediments art'stics per a satisfer les necessitats
materials de la vida quotidiana no son més que medis per ennqutr-se i, per
tant, en el Joc de les mercaderies, tot tipus de falsificació i violaci^ de's
principis artístics està permès D aquesta manera, les classes dominants
nan renunciat a comprendre ei fenomen artístic i s nan dedicat a faiseiar
completament la seva relació amb els objectes i amb les possibles oores
d ar* Àdhuc els membres me: cultivats i de més Dona volunta: de les
classes dcrr.nants nan acceptat aquesta situació acquaint productes sens*
cap mena ae pudor AI* ' nan conrnpuit en tant que ouPlic a la degradació
ascosa per 'ec diverses practiques artístiques actuant sempre amp la
^>e; perfe:ta iqnorar: ia del que es enreantat el fet artisti: Per una tari
es e»-de-.t Que e mate.x art i els artistes cloent-se sobre s: mateaos
a"han:-se en una ei insta oabia ae viqre n an reDut ¡at ei contacte am L <?i
puríic i 3banoenat 'a 'u-xio educativa que, en t anoit estètic, tener, reser-
vada. Pere pe' l a ' t ra. tamt-t es *entat que e' DUDÌ«:, c &e corn a consegue^
c ' a d acuesta 3 tuac c u t»e provocant-la amD la 5r»a incomprens.u fa
fen"ps oue na or.a" pe's vaiors es re r ics mes opos3 rs a ! art £ > s monus oö

tot awe s?n for>3rr-ent3!ment de do: ti pus uns far reference al sistema de
va'ors de la Durqesia i com aquests es tradueu»n er« una orqanitzaciv deter
minada de i entorn privat els a'tres, denvats dels primers, prenen en con-
sideració ia mateixa concepció de i oojecte domèstic

El factor que, segons Moms» més ha fet al llarg del segle per degra,
dar les llars angleses i els obiectes domèstics es la voluntad d aparentar,
de posar en evidència la riquesa material que es posseeix i la classe sòcia)
a la que es pertany o a la que es vol accedir utilitzant els objectes només
per emular, tota ta casa esdevé un aparador que proclama la situació econo,
mica i la posició social del seu propietari Així, la majoria d'objectes que
contenen les cases només serveixen per a dir 'this nouse is built for a rich
man" ̂  Aleshores, lògicament, els entens utilitzats per avaluar els
objectes J3 no son ni estètics ni funcionals, com tampoc son ja vàlids els
costums i els gustos personals d'un individu a l'hora d'adquinr un article
determinat Ets objectes son considerats en relació a les normes socials ¡
a l'etiqueta , una sene de valors ficticis totalment símbolos, que es
guien no tant pels costos de producció denvats de la complexitat ae les
tècniques o de la qualitat dels materials, sino per la capacitat de represen
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tar el seu preu 473 Els criteris que operen, doncs, en el consum i eri la
decoració domestica,

"are given both to envy and to imitate the idleness and waste tnat
the possession of much money produces" 474

i, per ai*o. no es estrany que,

"judging us by tnat standard, the builders may well say, that we
want the pretence of a thing rather than the thing itself, that we
want a show of Detly luxury if we are unnch, a show of insulting
stupidity if we are rich and they are quite clear that as a rule we
want to get something that shall toe* as if it cost twice as mucn
as it really did" 475

Nomee la preocupació constant per aparentar i emular, junt 31 pro~
qressiu dtaconeuernert del fet artistic, e»pliQuer, au€ les praitiques co r-
surr.istes me- dioses entre totes íes capes de id societat estiguin Dasaoes
er> ei sinvjiacre i a ixí . s na establert per costum que ta gent que

' nave ne time ano eyes te disc* "• of monev te buy the real object of
the*r desre the1» must needs have its mechanical substitute' 47e

T altra banca immersos com, estan er e! comerç 1 3!' eme, el? co^cu-
rnidors, a ì'igua1 Que els productors, només es regulen per entens mcneta-
r ¡ í i a i * i

the public in generai are set on rwng things cheap, bemg so
ignorant that they do not know wnen the v qe- tnern nas í v also, so
ignorant tna? they neither know nor care whether they give a mar,
his

per la qua! cosa,

"As greed of unfair gain, wanting to be paid 'or what we nave no^
earned, cumbers our path with this tangle of bad worfc, of sham
work, so that heaped-up money which this greed has brought us ( for
greed will have its way, like all other strong passions)* 4^8,

de manera que tot plegat només contribueix a perpetuar el sistema de
producció actual

"On this lazy and cowardly haöit feeds and grows and flourishes
mechanical toil and all the slavery of mind and bod1/, it bnngs with
it from this stupidity are born the itch of the people to over-reach
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the tradesman they dea! with, the determination (usually
succesfuD of the tradesman to over reach them" 479

Tot així« només fa que, des del punt de vista artístic, àdhuc Quan
hom pretén assolir les mes altes cotes del refinament estètic i de la
oehcaoesa ambiental en l entorn on ha oe viure, només aconsegueix crear
unes habitacions ridícules i vulgars, pretenaoses i no per això menys
cursis Que les cases dels pobres i els nous rics *°. Aquesta ostentació i
pressumpaó Que caracteritza els objectes i les cases del període victorià
constitueix per a noms la Darrera mes difícil de superar per a un art veri-
table en el cas Que existís, principalment perquè es un fenomen general a
tota la societat.

'the 'v·a'·-esi and most cultivate 2 classe? are not free from the
vu-5ä r i t» oí it, the lower are not f ree from Us pretence" 4P'

r<scíwi\j<3 3 ."tens ol it; tosi s aquesta ^u'untat d ostentau j s
r >ç y/ i vA^ü p- u a«ws per n't ja cuna opulencia mater ¡a¡ que

tetes 6S f carnes t rac 'c tcna 's del !u*e Aquest e$3?ve 3i>" e : paralaría a?
13 vu'qaritat estefca " ce lames total confusió artística ür. iu»e. dones.
CUtr SuC'j'nir'.í e: !U:!': ^á c v t d !<j dt-'ci- r,4:'c Je COTif^rti, de :¿ ^ t j j
m,*«oí>r",a s ac-auO«*1^ com .jra de .e^ grans rea'' rrac'ons (i-?1 p^oqre^ ' ^^
rcr tt'qerat u^ 513°.* info-ju-;": q» ; grau de c ' vS ' t zac ' . o assolit [*er I er".w.3
4a:, pero que a Morn 5 ii continua sem^ant f i c t i c i ' fa 's , 3imen>$ tant co^«
ho l'A i>tf jr.rf estét ica D-'fSSun.DluuSa AaueSlà, atwOíiS MOf ris. ha estat
i opoo presa majoritàriament per íes classes dominants i que les ha
aoocat a tilles i a la resta de la societat, a aiiunvar-se indefectiDieme^t i
definitiva duna ventac'e experiencia artística

"it must De confessed that the middle classes of our civilization
have embraced lu^ury Instead of art, and that we are so blindi»
base as to hug ourselves in ft' 483

Des d' aquesta perspectiva, doncs, el luxe es prefigura com el resul-
tat obtingut amt) totes aquelles activitats que volen imitar ¡ suplir r art
però que, a l'hora de la veritat, constitueixen tot alio de mes oposat a una
autentica experiència artística Representa la síntesi aconseguida quan
l'ur.íc pf oi/ósit és el d'aparentar allò que no s'és, d'ensenyar aiiu uut no es
te i de presumir cíe tot alio que no se sap Aleshores, aquel) antic còncau
oe Puskin aue tant havia sorprès i corprès a! públic auditor de renunciar al
luxe per viure d'una manera tant simple com els treballadors de les f abn-
Ques *4 orer. una stqriif icacio més concreta cal desprendre1 s de tots



aquells obfectes l'única finalitat deis Quals és l'emulacto social t r acom-
pliment duna funció simodiica de status Aquest és ei signif icat últim del
¡une surges» una sene oe comoditats fictícies que només son acceptades
perquè se íes presenta com la gran aportació de la societat contemporània
a la historia i com el paradigma del progrés aconseguit, pero que a l'hora de
la venut no son ventaoies cc^noditats perquè no tenen cap utilitat loenf-
f «caoie ni tampoc augmenten la comoditat dels seus usuaris, sino que mes
aviat des'.oroer en el funcionament de la casa El luxe de la societat torge-
sa avançada acata per ser igual a! luxe tradicional, un producte que bàsica-
ment es innecessari

"tor as far as ¡ can maàe out, what people usually mean Dy it, is
Aitner a gatnenng of possessions wnicn are sneef vexations to
o*'ne<", or a c na m of pompous circurr.star.ee, wn¡cn cnec^s ano

s ?r»e n en man a* every steps' ̂

Morris accerta aau1 la visio nar-ituai ie- iu*e segons la qua1 es
luxuc: tot 3! )c aue supera 13 nera satisfaccio de les necessitats reals de
i rovie. oerc er la se»3 a&roAimacio aparecer, tota una sene de consiga-
c^or¡= suore as&ectes que sempre havien estat cor.s'oerats marginals en ies
".erses aC'íOMmacior'S científiques i filosòfiques sowe laquestioqei

; Atesa 13 t'gn't :cac": ^storica Que arrossega el terme luxe er« '3
.e*5- ; 5;c'ai i pv1 'tica dei ̂ erioaemodtrr,, val 'apera at jraf-se encara

,e óinu: SuC cintameli en i er.focament des Oe1 Qua1 Morn« Diantejd i
•/acta «a qüestió, i situar en ei conte»! nistonc ìa seva pecu,:ar ac-ro» ìrr.»-
C10 De fet, gràcies a la inclusa dei terme ' lu^^ , Moms pot asord3r 'a
qüestió de^ consum sense necessitat de recorrer a un piante '.amer.t te tipus
economicista descriure la peculiar relació Durgesa amo l entorn ; LOir.p-en
dre i a natura de l opjecte domèstic aparegut amc la nova societat Ca1 ter 'r

en compte, però, que la imprecisió teòrica i f i los. -fra que caracteritza
bona part de la reflexió morrtssiana es dóna en un qrau similar en le-,
consideracions sopreel luxe Sovint prefereix utilitzar ei significat
naoitual del terme en ei llenguatge comú, la qual cosa li permet aprofitar
sense mes explicacions les connotacions moralment menyspreat i ves de 13
paraula per desqualificar tots aquells interiors que H semblen vulgars i
nd'cuis des del punt de vista estètic, o acceptar ei caràcter nociu oe! luxe
sense mes discusio, especialment en relació a l'art Ara De, per mina oei
concepte de luxe, Morns no només pot reprendre el contingut fonamental de
la critica de Ruskm al sistema burgès de viure sir»6 que, a mes, pot incor-
porar la sistematitzada descripció de les classes mitjes feta per Manne*
Arnold De fet. tota ta descripció mornssiana de la voluntat o aparent ar



considerant-la, no ja ìa forma de comportament natntuaí de les classes
inferiors respecte de les superiors corr. assenyalava RusMn <*€i, sino
instaurant-la com la norma i la manera de fer propia de ies classes mit íes
respecte d elles mateixes, prove directament d'Arnold Aquest autor navia
ta assenyalat abastament com l'idear» del öurges mig i benestant, contem-
plava la riquesa material com l únic suport i l'única demostració fefaent de
la grandesa i la felicitat de la vida numana com a conclusió logica de la
rígida moral calvinista487 En aquest context, el luxe i les comoditats
materials esdevenien, lògicament, la prova més clarament inequívoca del
Denestar assoni pel país

Des a aquesta perspectiva, Morris pot reprendre l anansi det !u*e a
partir de les bases conceptuals i del repertori de solucions formaie corrc«-
ponert£ à 'a ve's ic »»clonana dei ìu»e, i, per tant, comprovar com la
matela ¡oea de ¡o<? 5'navia anat transumar»* apaT.r de) triorr-f oe'.n'-
t'u oe ìa purg*?'à quan i anstocrac'a rsavia pe-dut ç s*u status qe q-j'a &
gyct • QÇ referenr!3 per a1 mode' de viure Daifa ca^aa, dequt 3 '3 co'*1:'-
denaa st-rrantica e-,'Ste"t entre alcjunes de les formes 3ei lu«e • la '3ta
Duraesa Ot-i curr.fgrt almeno tal i com era presentada a i epoca De' a»guré
oeic sect )rs mes pencensan^5 Morns intentara esprinar o s > mes no
p'ant""11" !es di^erenrier teòriques ' practiQues extents entre ei 'u<e '
e's ^v'dc-ìs dt' comfort, a i / 1 com ta^te naya de 3ef'r,ir er Que cons 's te 1 -
r.attr.aliiir't ] a^íèr.t'C comfort, e1 aur ajuda realment en les tasares
domestiques i es traouei* en oenestar Aquest es, en e» ultima msfan-:ia e-
cortmgut suüstancia^ de 13 seva visió de 'es arts decorative: • oe! d'ccer»',
mdusf ìa1, a1 A I com tamDe de la seva propia experiencia profess'ona! La
seva trufi ¡cae.u persona- en la qüestió dei luxe en tant que creado-' dotjec-
tes o un e eva? ref mamen? estere farà ser nopris mo't camelos en ta se>,a
recerca preocupant-se mes de delirnit3r e'3 proDlemes teories, de compren
dre i justificar la seva opció com artista, i de rebatre les idees mes difc-
ses i els llocs comuns que sobre la relaoo entre luxe i art mantenien eis
seus contemporanis Per això, pe) que fa a la qüestió dei iu>-e ' l'anal is1 de
consum, veure i aportació principal del Morns d aquesta epoca com una de-
nuncia de la "pseudo-cultura ideologica del seu temps" queda plenament
justificat ̂

Mornç accepta, doncs, com a premisa el principi d inutilitat oer a
definir i essència de' luxe tal ; com nivia estat establert per tote! '*<
reflexions anteriors so&re el fenomen *9 Des d'aquesta perspectiva, 'a
norma de renunciar al luxe tant si es plantejava en termes ètics com
estètics era most fàcil oe posar-la en practica doncs no volia Gir res mes
que eliminar ae íes llars tot alio que no servia er a res Ara oe, amp aauei
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ta definició, el veritable problema es desplaça envers ia idea de necessitat
i ara, el que cal estaoiir son eis paràmetres des dels quals definir J àmbit
i e» nivell de les necessitats humane« En aquest sentit, l element mes
significatiu de la reflexió morriosiana es la stva negativa a pr ..ere la
noció de necessitat, i, en c "seqüència, a definir tot el sistema de le»
utilitats funcionals, només en el sentit de manutenció física de i home r»er
a garantir-ne ia supervivència Fer-nc a:*i suposa limitar-se a preñare la
vida de l animal satisfet com a mode! de referència de la vida humana, 13
qual cosa només servei* per establir els nivells de pobresa suportables pe'
a J home : tota forma de vida no luxuosa, la que hauria de constituir una
a'ternativa mes vanaa i seriosa al luxe burgès, queaana fixada en aaueii
estad1 que tot just supera la condició de miseria Des d aquesta perspectiva
nones es poder- delimitar coses tar minses ' poc estimulants per a 1 home
¿v r, f que actuä'mev. a i època de les societats de! benestar s anomena
'a v'venoa m^n'ma la c -s te l la ae la compra t e1 salan mínim intèrpreteç-
ciori' **- A"« doncs, malgrat acceptar e' caràcter innecessari oei luxe,
*';rr'S r.c ;au t? la trart-a de 'es necessitats primarie; i a l'nera de
d e C ' 3 r QU '-e? sor> i?s * oti iuats reals dei sistema de vica ourqet cur.^uie-
rera c!»m ne:es5ane5 m?<res coses qu* tradicionalment son tinoudrs per
SP* jfi33"A: c 3'^^.vs que no tener car uf'tat immed'ata [»aqy aue DCr

aMC' r i sdc f r ' " el excepte de neitss'tat s'cu1 una empresa tar cor.:ir<:-
da cor .a Ce aesfJiar er.f'r r r tuo Pd"c dutjfCteí áiíue 'S Uue ur:ca'*ifr/
son prooij"tes ̂  tu»**

Oue 13 majo-.a oe corr.oduats contern0or3Mes, totes aque'ies aue
r.orr'almerit scr« ac;eptade51 buscades :orri a comforts de la ^ida moderna,
Su' tota'rnent innecessàries 5 manifestament supèrflues és un fe t evident
per: aifi:» de oemostrar considerant-¡es per si mateixes ¡a aue *•«> «i
majoria de's casos, es difícil disposar dun concepte d utilitat que pugu'
donar compte de la complexitat de la vida humana La futilitat 1 1 absurdi-
taí estructural der Jís dels objectes nous només es enunciaoie des duna
perspectiva mes genera! que permeti comparar la situació del mon produc-
tiu, el procés global del consum i les diferencies socials existents en el
sistema de vida segons les classes

A s x i . en l anàlisi del sistemes de producció t dels entens que regu-
len 'a producció industrial, noms havia delimitat clarament la malversa-
ció fonamental que impera en el sistema actual de producció segone la qua1

là majoria de productes fabricats en quantitat i en qualitat resulten
mutus en relació a les necessitats previsibles del públic son la consequen
cía inevitable aun mercat plantejat en oase a un sistema oe competenti i
Atec que en aquect context, el mercat e: mec aviat una mena de carro ae
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batalla que un centre d'intercanvi, aquesla guerra comercial porta implíci-
ta una malversado equiparable i similar a la que existeix en les guerres
militars 491 Per amo, si en ei seu conjunt tot alio que es presenta al
mercat per a' consum no tí mes que dispendi, el continguí del consum no
pot ser útil, '« per auó, la major part de la industria está dedicada a le.
creació d' objectes mut ï is No es pot oblidar que Morr ¿ sit java una de íes
fonts principals ae i alienació del treballador sobre aquest pressupòsit Er»
aquest sentit, malgrat la utilitat que des del punt de vista particular pode^
tenir molts »wests objectes nous, el fet que siguin elaborats per mi t ja
d un treball alienant i degradant fa sospitar de la seva utilitat real E) Que
en caw es segur es que no tenen cap utilitat social car no només no contp
buetxen 31 benestar genera! sinó que son 1 instrument principa' de 1 empe-
brmer.t ? la decradaco '"umana de ]a ma;or ca't de la pot'aci: Seriur,;;ar a
acuest tipus OoC'jectfi i t'v tar Ot ums^m, r prúOuCtes Que promou?') .a
irrv-antaoo 3e '3 inaus'na am D pianai amè'-' s cap' rai :?Tes C'0T esoev*nr
ir.3 mesira prou e fec t i va per descocar eis objecta aue tenen uns ve r >?3-
tlr uti'itai er tots e!5 sentits Seao'E Morr's. aquesta sena la

c . » ' 1 tzacd den'ocar e- prob e^a

i öf iar»r»ijr . os> in s JPC-'VI^C * 'V' i ree mari *r ,
n*> nas to T.me f c cons:oer needTiji, anc w^.'cn aç a

, f. ne w í ¡l no or w) fhout -Mucn Of t^ 'S ¡abour is qnevouS ar*«l
pp r*ss''¥e. DU* sin:e t nere ;s mu:n n-ore of gnevou«: ¡abojr T t ne
or 3 «'w tnere us^c to ne, if is ciea f triat tnere is mo'e tnar.

need De. and more than tr.pre ^vii! be in time to com*, if only
1D00W1]' ioo> to it" 49:

t.na seqA^a via Der a constatar que eis oroauctes ae iu«e no se rve -
xen directament per a viure es la de comparar l equipament de diferents
tipus de casa Lògicament, la d'',cultat principal esta er, la definició d un
model de casa que només pretengui satisfer les exigències del viure però
es pot furmar una idea prou aproximada a partir de íes cases antigues ae¡
camp angles493 El tipus de vida simple de les cultures rurals esdevé,
aleshores, un dels pocs models clars a seauir, àdhuc en la mundana vida de
la ciutat pero« a mveii estètic, configura també el paradigma d un modus
de vida oasat en la satisfacci* de les necessitats numanes Des d aquesta
perspectiva, ultra la complexitat que caracteritza 'a /'da ciutadana a la
seva època, les diferencies de decoració entre les caç.es. tant pel qu¿ fa a
la quantitat d objectes exigits com a la seva qualitat material, permeten
perfectament pensar que en le immensa majoria, sobretot íes mes densa-
ment farcides, superen en escreix e! nivell requer.t per viure, pe«" ta quai
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cosa la major part dels ot-jectt 3 que contener, son leciaidariierú superflus
Morris pressuposa aquí que, en general tots els nomec u ^n les nateixes
necessitats i, per tant ultrapassat un cert ni veli, tota lar ts .aes '.lara-
ment suoerf lu i, essencialment, no es mes que dispendi 4y4

L'altra cosa que Morns observa a travts d'aauesta c .imparaci •„ es e'
canvi suDstancsa! que na experimentat el luxe en la societat indústria:
adoptant uns medis d expressió completament diferents cels de ) anhquita*
La diferencia principal sesíaDleix en relació a la idea de comfort AIXÍ, er,
tota la historia de 1 art i de la civilització, mai el lu*e s'havia plantejat er«
relació a la comoditat o a i us dels oDjectes constituïa ecsenc talment ura
excentricitat forma1, un complicat joc de formes que acaoaven tenint
sentit per enes mateixes 4* El luxe dels antics, fvis i tot quan dur.a
^anera mes manifesta Du=ca*a ^a sat isfácele de's plaers sensual: i opta. a
re' 'auf o* i t^*'-"'. c conreava vincolai a- fenomen ari'Stic respecte de:
Ou3> e«* r e i ¡es seves 'ormes expressives ' ae f<nia la natura de l a s r v a
rec ji'3" *'j".et3 Es factava norma 'mer. t oestravaqanaes estètiques que
;2'V,J.rr dt '•eS'·t·a't·i l'aSS^cï C- de^ p-'-ncip'S rSt t t tCc D rO;'£ 3r

.¿ja ei1. , riu' ,rs eri aj jr-sr 5fri'if son co^pa''^.«^- a ^»t rroo»rr' E
i u»- .vnterrpora'i er> car '\ ' esta totaime^t manca* d un es'i' a r* is* ic 3-jr

c,c.'"í

la
T . ' Tr f c ' : r* ::.'.*•'«»:,'-!.. cor« a *a o" í '".a^irr, ^"»t
irr '3' e s an";s er e -s asp'!:^? r-v; sjperfc'a ç ! pera
re^t:').?^ n^;e: er '3 v 'da dels a^rcs con con:'oer3de: de \z ma
uf '4 taípe r : e^c -ca Tcden·.a40*

u' c oc, acceptat con a t ret fonarrier*ai de« iu^t ¡d se»a in
est r jc* ' j

rai MC'r"is s er^ronta ar" r> e due ocupa ei centre aet seu
fet artístic i la funció reservada a fenomen estètic en Sa vida quotidiana
Cal tenir en compte que en la seva concepció de 1 art, el factor estètic
dels oDjectes d us es caracteritzava precisament per la seva inutilitat
material La Del lesa era per a ell una finalitat sense fi, unopjectiuque
valia ia pena de Duscar i oDtenir únicament per ella mateixa, pel pur plaer
de gaudir estèticament i per satisfer unes inquietuds que només son
estètiques Aiesnores, perquè i art, 1 activitat humana dedicada exclusiva-
ment a ta ottencio de peilesa, no es un luxe sinó una necessitat real er, la
vida oels nomesn Morris voldrà per tots els medis demostrar la se;3
creença mes arrelada que ha inspirat tota la sev* carrera de dissenya:*:''

"This simplicity vou rr^v make as costly ¿s yuu please uf Cd f . u-f.
thr othe' hand, yuu may hang your wal ls wi th tapcbtr> ''^traJ
white wash or paper, or yourna* cove1" tfiem with mu^t ur í d^
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them frescotd by a great painter all this is not luxury if it be done
for &e«juty's sake and not for shaw*49J

La recerca cren ara tot un alt-e caire » es dedica a revisar tota la
ustoria de l'art per comprendre els diversos plantejaments que les han
inspirai al llarg de diferents períodes A través d'aquesta MoTls pretén
demostrar com en la majoria d'etapes per les que transcorre la vida de la
humanitat l'art no ha estat mai un luxe sinó una practica habitual deis
homes integrada d'una manera natural a la seva vida quotidiana formant
part del mateix fet de viure És aleshores quan les consideracions ooore le:
Tormes històriques del luxe adquireixen nova importància

En primer lloc, Morris comprova com en alguns períodes dei passat
l'art manifesta una ce. ta tendenca envers e! luxe i això es pot observa? a
través dels caràcters formals i dels criteris artístics adaptats S« t<t
aquest es un renomen present en moltes èpoques, veient ia r.istona er, *<
seu conjunt, les inclinacions lumoses esdevenen el tret identificats
fonamental ce ¡es arts decoratives oe' Renaixement i en els seçies poste-
riors Ruskm hdvia ja explicat que significava una aU'tud 1u*uosa en I art.
els caràcters formats que e' denunciaven i els vaiors ètics que e! suporta-
ven A i x t , la decadència social i política de venecià podia ressegyr-se a
tra.-e: le íes peores dels seus edificis només mirant la gradual voiuptuo-
ftdt de les curves, »-i progressiu pronunciament de íes sombres i, ep jer.e-
ra;, i impressió darnficiosita' de fota 'arquitectura498 Morrisconr.prr»
vara aquest^ tendència en les diferents arts decoratives ** mostrant quin
fou l'impacte oe la cultura de) Renaixement e^ aquesta parr t la concreta
Per compar aciu a d'altres períodes de decadència artística b>J°, riurrib
aconseguia aui destaDiïr els entens fonamentals pels que es poden
recontixer els diferents maniensmes nistoncs

'in suen evil times, beauty na: given place to whim, imagination to
extravagance, nature to sick nightma-e fancies, and finally
workmanlike considerate skill, which refuses to allow either the
brain or the hand to be over taxed, which, without spanng labour
when necessary, refuses sternly to waste it, has given place to
commercial trickery sustained by laborious botching' 50'

No es estrany que amb aquests pnnapis artístics s'obtinguessin
extravagàncies estètiques, capricis de la imaginació o excessos de perfec-
ció habilidosa Tampoc no es sorprenent que l'artesà b'isqui inspirano no ja
en la tradició o en els models històrics mes importants sinó en tots
aquel is estils que, gràcies al seu exotisme fonamental, exigeixen sempre
d t'n "tour de force" per imitar-los i, fins i tot, superar-los des del p|irit de
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vista artístic atxó es pot observar perfectament en tots aquells oficis
emportats dOnent com ia porcellana xinesa, quan els mestres europeus del
segie xv i ï i es dedicaren a reproduir i superar en escreí* els perfectes i
delicats acabats xinesos ̂  La mateixa tendència apareix en d'altres
branques de les arts decoratives -la factoria del Gobelins n'és un bon e*po-
nentf ms al punt oue, en tota J època moderna, la producció d'objectes d us
modifica per complet AIS seus plantejaments artístics i es llença a la
carrera suntuaria El Renaixement havia conferit importància a l obra
individua' de 1 artista sobrevalorant la perfecció d'acabats i en general de
tots aquells principis ei cultiu Cels quals portava inevitablement a un
maniensme similar a I experimentat per d altres períodes de decadència oe
la Mstoria ̂  FI model estefc de la Grècia clàssica acabava de confirma"
acjestí pressupòsits atoraant-eis-n» la caíeaona de principis artist»:s
*_ ar* a - * i . aeua oe sef la ouest'C domèstica que navia estat en d aires
epodueí 0e" convert »r-se en una qüestió elitista, reservada a unes
se^C'Dr'tat! superior?, i en un mctnjment oe d?:tir-cic sociai D 3Quesf3
mane"a, totes »es arts deccratives perderán e! se- caracte^ aplicat i
P'acti; ;»er cor..ertir-st er, aas merament suntuarie? d'ngides a un sector
e*c''jss : ij ae .3 pootacio Aouest es e) caracter ce! lu** modern ei OUT
insegata i època vctonana dete^m'nart-ne els mode's de producció i e'1

aue, ter ia sr«.a :-:c'-a «-»o'uc 'o r.'stònca. aene'ará el concepte de Eel'¿
A.-: ,. essència c - a f s ?ta Das«ca de' lu^e modern aparec aui c:dramer.f

oe?<ni'ia
» a - '3 pcr-3 constata' ¡a 'ntew.c'on3ht3t de moltes de 'es investiga

aor«s tìì$t-«naues de Móns E r- totes les seves descripcions, considera
només aqueüs of ¡c i s que tenen una tradició clarament suntuaria en i època
rr«ooerria e«s te ix i ts ' íes seoes, els Drodats i passamaneries, els tapissos,
les porcellanes, c's vidres, i els mobles %* Casualment son tots aquefis
oficis que, sense sortir substancialment de l'estructura de gremis,
iniciaren e' procés industrial, adoptaren I estructura manufacturera i es
llançaren a la profluc- cío en gran escaia, i, arrmat el moment, desenvolupi
ren el primer estad' de la mecanització El procés seguit per l estampare 3
la lionesa i l'mvent del Jacquard en són l'exemple més representatiu però
les seienes italianes, els brocats holandesos, el vidre de Bonemia, i la
porcellana de Sevres tampoc son menyspreables El considerable desenvolu-
pament experimentat per les indústries de l'ornament i de la simulació des
de les primeres fases de la Revolució Industrial demostren encara mes
com de fet la concepció de les mercaderies des sistema industria' ; oe la
Durgesia derivava directament oe I esquema productiu establert per íes

s suntuaries en el període anterior 505 No en va la polèmica soore e1
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luxe s tnscià a finals del segle XVl! 506. D'altra banda, també val la pena
recordar Que el bardar nord tan estimat de homs i posat tantes vegades
per ell com a model de virtuts estètiques i morals, com (Anglaterra pre-
mdustnal, es l3 part d'Europa que destaca precisament per la manca d una
Indústria suntuària durant tota l'època moderna 507 En aquest sentit, les
critiques de Morris a l'art dels segles x vil i XVI i i no són fruit duna mera
aversió estètica ni les seves diatnoes son producte qe la irracional- tar

discursea 5oa, constitueixen una desqualificació totalment coherent de
l'opció suntuària aplicada a lari com a únic estímul de creació i com a un;
entén qe producció AÍXI. si bé els segles xvi i i xvin gaudien d estils
artístics que mereixien la categoria d estil però

"those styles were not alive and progressiv?, m srite of tne fee'inc
of self sufficiency witn which tnev were looked on Oy the artists
of tnose davs 5v9

D aquesta manera, horns no només compren 13 tebiesa i incertes3
jcrr,-«ar,t en les practiques artístiques des del Renaixement des del dol'e
pi/.t de v i s ta estKK i sòcia' 5?c s-nc oue per re<;urs ai concepte Qe i',<-
cesef.volupa yr«a c r < t>ca dei s'stema artesana! ae Droduccio tan ernia1 ••:
corr e ö'ngu a la mqustna vuitcentista Sens OuDte, i element comú a
3r*Dd:s sistemes, a ambdues formes de lj/«e, es e1 cao:ta''sme Gràcies a
d1 »o ,"iurr'5 aconseiut-u qe;imitar et procés de formacio dei capitai orne i
com aquest na anat convert«nt e1 mercat de i art en e1 sistema oe »es merc¿
QÇ-.ÇC oorr.ìr.ant a la seva epoca Si 3 meo es te e* compte e! Dira! leiisme
social existent entre 'es èpoques que opten pe1 luxe. l'esclavisme de la
producció ne5 ei denominador corny i ei tret Que millor i identifica i arte-
sania apare!» a>esr»ores, sota un ang¡e de visió similar a la mqus^na
sempre i quan es dediqui al cultiu i a la producció de luxe, l'artesania però
tot tipus de possibilitat artística per ¿níregar-se a una pràctica que,
malgrat l'admiració que poden despertar la perfecció dels seus acabats
excessivament llisos o afectadament rústics, la complicació qels seus
tipus i l'elaboració dei procés de treball, només serveix per a l'ostentació,
per a una opulència que solament busca la 'astuositat de l'efecte globaí
però oue no serveix en res d'especialment encomiable en la vida quotidiana
del possessor ta dicotomia deixa de plantejar-se entre artesania i mqus-
tna, l'única acfuud valida per a l'art del futur és, ara, el rebuig definitiu
de l'opció suntuària D'altra banda, la natura del luxe apareix com el resul-
tat dun ínteres purament iqeologic

' res, luxury, cannot exists without slavery of some*ind or otner,
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and its abolition will &e blessed, like tne abolition of otner
slaveries by tne freeing both of tne slavers ano tneir masters'51 '

Des d'aauesta perspectiva, les arts suntuanes i, er. general, totes
les formes de! luxe, es sostenen sobre ima sèrie d apreciacions falses
soore i art La primera delies es la que virxrula l'art a la riquesa material
Contranament al que normalment es creu, la mera recerca del luxe a niveìl
pr:vat no es tradueU socialment en un augment substancial en la qualitat
ni en la quantitat d'esdeveniments artístics en una cultura, ans al contra-
ri 512 £s igualment fals pensar que l'art sorgeix i es desenvolupa millor en
un país ric que un país poDre Només cal tenir en compte que, en realuat,
e's ¿aisos considerats rics són aquells on "the contrast between thè ncr,
and tne poor 15 greatest'513, la qual cosa és de per si prou suggestiva del
?ipus i art que pot sorqir i oesenvoiupar-se en una situació com a aauesra
pere a mes no^es ca' veure la degracacio experimentada pel? articles de
la índia dc5 de 'a colonització anc'esa ! 1 arriada de la civilització Ties
a*a r»;ac3 toc abans tots els articles creats a la i ne i a er en "art manufa- -
t'jres en r ver>taD'e sentit oe ¡a parauia auna Qualitat molt superior a
qu3 se^'o1 producf.e d art rf,3r«u? actur? obtmgu* per la moustna anglesa- -
La riarsa rrater a' cl un &ai5 com tampoc el grau de civil i t- zacio assort.
espec a meit qjar«pe' c .v i lüzac 'O setter ¡a societat rriooerna no son cac
T i p j £ aes r iTu' per a 'a creació art'snca de lamatei^amaneraaue,
r'ic^·'icamçnt, les rr'iiors arts aplicaoes no necessariamer* son les oe !e:
cultures me5 riques fles aviat succeeu inversament i, a la f», la riquesa i
e iu*e dca&tn ser.t un obstacle per a i aparició du-* art ;-ai i per a
premocionar entre e) public 1 experiencia estetica

A rt was not born in tne paiace, rather sne feel see^ tnere, and it
w i il take more bracing air than that of reach men s houses to heal
her again", "I say that the greatest foe to art is luxury, art cannot
live in this atmosphere"51^

Demostrar-ho es per a Morns molt senzill només cal mirar l'entorr
i veure "all that luxury and money can do for refinements"

"We are here In the richest city of the richest country of the
richest age of the world no luxury of time past can compare w itr,
our luxury, and yet, If you could clear your eyes from habitual
blindness you would have to confess that there is DU crime acd.r.ot
art, no ugliness, no vulgarity which is not share with perfect
fairness and eaualtty between ihe hovels of Benthna! Green arid the
modern traces of the West End"5'6
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Així, doncs, tots els arguments que confien en l'avenç material, en
)a millora de les comoditats i en l'augment de la riquesa no son més que
prejudicis i idees preconcebudes dirigides a legitimar la societat existent
però Que només fan que impedir el creixement i la comprensió del que es er
realitat l'art 51? Per això, el tipus de luxe cultivat en el segle XIX, aquell
que només busca la comoditat material però que, en realitat, només serv. ,K
per a i ostentació a traves de la reproducció mimètica duns naoits
incomprensibles i la simulació d'una opulència inaccessible, no només es
artísticament nefast sinó que, a més, palesa la pora formació cultural dels
posseedors Aquestes persones palesen, així, la seva total incapacitat per

aprectar i gaudir de les seves propietats, la qual cosa es inquDtao tement un
mde> d''ncuitura i d endarreriment cultural El lu*e victorià com en genera',
tot e ! luxemodcT. es, doncs, una f orma d incivilitzada f de primitivisme
molt rr.es creu Que r»o Das les incomoditats òbvies de les catres dels

i ' l t ne useless Muñes (b> some called comforts» that ma^e o-jr

stuf f v art-st'.cling houses more truly savage than a Zu'u s (^raa ! er
y East 3retn 'ander s snow hut' 5!£

L 3'te"'3t'»3 do Moms a; iu>e ccrrsteiy er presentar un
:orf fo r t o-r a;cccti ï y\ i « es te t 'ca com la cosa mes ndturà> D aquesta
Tane» <s ' eníorr, rra?ena! de id *;uá domestica podra ser cngr«^ ̂  ¿ sfr
ocupat > uf ¡trat Der ur, nome per ats seus f ms poaent suolar, a me?, e!
n veí1 oe la rnera supervivència que resulta quan només es tenen en compte
Ics r.t;eísitats rnatenals de 1 home Per a ser veritablement comode, una
casa na ce permetre al seu naostant d exercitar totes aquelles facultats
S'gu'n esp!ritua¡s, intel Sectuals o merament sensones, que distancien
1 espècie humana dels animals \ articulen el procés de la humanització Cal
renunciar, doncs, a tots aquells objectes fútils l'elimmacio de les qua's no
suposa cap enqarrenment en la manera de viure sinó que contribueix real-
ment a millorar la qualitat oe vida un cert grau de refinament en la cons-
trucció de i entorn es aleshores necessari, així com també és indispensable
poder gaudir estèticament de tots els productes l les activitats que
conflueixen en la tasca de viure Per tant, són tan desitjables \ necessaris
aqueus articles qu? no detenten cap altre utilitat que ('especulativa o els
que només serveixen per a experimentar la sensació de plaer, com els
dirigits a simplificar i alleugerir el treball humà o els que pretenen
augmenta- la comoditat real de les persones, en es sentit que milloren tes
condicions aus o serveixen pef al repòs dei cos i de i esperit
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Aquest seria el significat del veritable comfort, aquell Que d'una
manera patent serveix per a millorar les condicions de vida impulsant una
qualitat de vida sobre fonaments sòlids i redundant en la felicitat oom^s-
tica dels homes Per això, els unies paràmetre^ que poden definir qum es el
nivell de vida adequat per a les persones normals, 1 que també serveuen
per la configuració material de l entorn quotidià, nan de ser diferents dels
merament funcionals poder» armar a implicar no només la qualitat moral
de's cosiums smó de les mateixes relacions socials Així

"to live a life at once free and refined, serviceable to others, and
pleasant to themselves" 5i9

Aquest son e!s enters que es poden tradu'r er» un model de :onrf¿rt
molt mes adequai • fàctic Que e; luxe burgès Cer aoonsegur-lc només ca.
aprontai e.s va ors positius que en mous aspectes nar« guiat íes c ia=sec
nit !*s arq'eses 3' «'ara de la historia • que encara íes honora '3 * me of

•* V •

:r3f'» rtel!iqerce »vNcn is not Aithout SOT-C .aije' 52f> i apl'Cür-los a'
c.ssr * • a 'á Oecoracio ¿orvftica seou n ï uns paràmetres totalment
cr?erent$ a -s de la mera evioenciacio oe riquesa Pef^ ei que encara sena
mec efect iu es aconcegv que i art esdevingui domestic des del maten
plante ¡ame"*, de's seus productes tal > com havia estat en el passat, en le¿
epoque? de rr'ès esplendor oe les arts aplicades En termes estètics dunes
e> v^rraoie co^na es mesura1 dr> la quanntat i en tipus d objectes qu^
tjt^t'·za racional en la tna i raonable en 13 posterior disposine
daquests521, nemes pretén que les habitacions S'quin agradables, còmodes
• acy'.i'dores de manera que habitants i visitants s hi trobin sempre a gust

!&̂ l

, no room o? the richest man should look grana enough
to make a simóle man shrink in it, or luxurious enough to make a
tnougWu! man feel ashamed in it, it will not do so «r Art De at
home there, for she has no foes «o dead'^ as insolence ana waste
( ) whereas, ail the rooms ought to look as if they were lived in,
ana to nave, so to say, a friendly welcome for the incomer" 52*

En resum, cal no posar a les cases res que no sigui realment útil o
que no siguí de l'agrat de ningu la regla d or del disseny propugnada peí
Morris apareix ara fàcilment aplicable El model contínua sent la vida
senzilla de les comunitats rurals, el que es desprèn de ! arquitectura
vernácula i dels períodes histories quan l'art era una qüestió essencial-
ment domestica S23 El secret fonamental per a gaudir d'aquest tipus de
comfort no és sinó la de fer realitat aquella simplificació de la vida que
r«aw,a propugnat tan emfàfcament Ruskin Es tracta duna opció ét ica a la
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veqada que estética car fAígelx, en primer Hoc, de modificar radicalment
eis héDtts i els costums i, desprès, operar una simplificació equivalent en
l'entorn immediat524 No costant, en la visió de Morris aquesta simpli-
citat oe vida significa essencialment descou? ir en totes les coses mes
senzilles de la vida la font de plaer I de gaudi que porten implícits i ded>-
car-se a augmentar la seva qualitat estètica per mitjà de la incorporació
de plantejaments artístics 525 Aquest es l instrument mes adequat sino
l únic per a dotar de significat i fer realitat la idea de qualitat de vida

En aquest sentit, val la pena constatar que, contràriament al que
molts sovint s na afirmat den, Morris no només accepta smó que propugna
un cert grau de refinament i delaooracio inte! lectual de la vica quotidiana
dels només, especialment en tot alio que fa referència a la dimensió estè-
tica i a !a pcssU/'Miat de gaudir per mitjà dels sentits i de les sensacions
ia mate *a »ojea ae simplicitat ae vida defensada per MOTÍ5 acaoa per sr
un mode i mou anunyat oe1 que es pot imaginar per i aaopao del terme
senz' f i aarrer3e' mode í estètic de 13ruoesa d acabat: i de lasimpiic'tot
constructiva - amaga una elevada formació artística, de la mateiAa manera
Que per a trooar Diaer en totes les coses mes senzilles cai una sens'D -¡ta;
estet'Címent mo- t ae'icaaa526 Peroei que DOS?iDiemen1: resúmame;
l ' lusfatiu oe la seva posició es ta critica de ' austeritat i de tot rr,or3«is~
r»* est ret Que cretencju1 renun:iap a's plaers de la v ida, per molt se'.s-a's o
serso'ia's Que aquest: siguin, o de'uGi per tots els meo ¡s a la seva :ispc¿_
cío e's sentiments orop¡s ae la viaa a aquest mon Adnuc en la Dota oe
Diogenes es Dren e1 te ' sempre es preferite prenore i en un serve1 bo*1--: i
agraaatle a! tacte52? La posició de l'estoic es potser comprensible de¿
cun punt Of « / i s ta èt ic i teologie pere c j f . c i i de compartir ¡ mes en .ara
c assumir ei seu principa) inconvenient es la renuncia a viure que porta
implícit i, per seguir aquesta actitud amo un mínim de conerencia, cai
rebutjar la societat t mantenir-se totalment al marge d'ella528 L'actitud
oe Morns és més aviat la pròpia de i epicureista, la persona que busca ei
plaer en totes les activitats de la seva vida i que es contenta amo els
plaers senzills ai seu aoast que aquesta li depara En el fons no es sino la
imatge d'aquella felicitat que domina en la majoria de construccions
utòpiques de la societat, la mateixa que es pot troDar, per exemple a ¡a .i,a
utopia La viaa d un nome es massa rica en emocions, sensacions i en
experiències co^ per malversar-la sigui condenant una persona 3 seguir un
vida buida de continguts o a eAtrcir sempre una feina degradant, s¡au; a
Dase de renunciar a totes aquestes vivències

"Man's life is too complex, too unmanageable at tne hands 0* any
unit of tne race for sucn a conclusion to be com* to [the Lesser
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Arts are vain] except by a very few, better, or it may be worse than
their fellows, and even they will be driven to it by noting tne
contrast between their aspirations and the busy and inconsistent
lives of other men i mean if most men lived reasonably, and with
justice to their fellows, no men would be drawn towards
asceticism"52^

El missatge fonamental de Morns és el d'encoratjar la gent a viure
a gaudir de ìa vida i a viure de la millor manera possible Ressaltarà encara
mes aquesta idea amb ! adopció de ia formula arts de la vida ( The Lesser

Arts of Life ) per la guai designa totes les activitats ocupades en submim«.
far u'jls per a la vida domestica i que, amb el temps, acabara per suDst*-
tuir e) terme d art aplicada 53° La missió específicament reservada a les
arts aecoratives esdevé ai*i ia ae potenciar la auaii'a1 oe viaa en tots ̂ s
3T'tí oe il quotidiana», fio« i tot e¡! mes banale, 3 traves de la m'inra
e f te t ' ca ' furc'orai de ' e ftorn Tar/natcu, realitzar aquesta comesar«.
sera pcss'D'e fir.s q^e tots e's of ••;;$ dedicats a ìac reaa6 doDjeaes dus
no es dec'de^'n definitivament a convertí1" tots eis productes del seu
fçt3M e^ ventaries obres Q yi

La pnTe'a mesj-a ̂ r a assoli' a^est titus de comfort en les
'\ai talons dorr.estiqur£ es ioçicaTier.» ¡a de pronioure i intere: Or ¡a ae-")*
pe 'e^^er a rns r 'C « ce?Dres, iaaecc te f c i3 r aseva fo rmac ioes T e t ) ca
Des ae sor comer.çament e « entén que segons sembla millor po' ajuda- a'
co'.sur^jo' tr. les se.es elecciones les^tic AH', e1 prime' ' pnn-ipa'
>/e Or to f t : es personas qy<i se sentir, .nteressaoe? per t art s vu'gu n
vef'taD'e^en* c^tnc-uir ai resorgiment C un art ventabte es ei i aiuaar a
artecar«s i art'stes er 13 sev? tasca escoihnt sempre ei mulor de tot e; aje
pjden rotar al mercat, p-e'enr.t ufia Qualitat tecnica i a rtistica rea' er e;

Que adquireixen buscant la bellesa que mes els atraigui i no de»xar>t-$e
enlluernar per les novetats mes recents pel sol fet que son novetats o
segueixen els dictats de !a moda 531 Sempre es preferible iimitar-se a
adquirir una sola obra d art veritable que multitud de simulacions 532 Per
fer-ho es indispensable conèixer les característiques pròpies dels diversos
oficis artístics, 1 esforç i el grau de treball que l elaboració o una pec a
exigeix de l'artesà, i saber els entens de qualitat tecnica i artistica
exigibles

"to have a high standard of excellence in wares arid not to acceot
makeshifts for the real thing but rather to go without, to have no
ornament merely for fashion's sake, but only because we really
think it beautiful, otherwise to go without it ( ) To eschew all
bargains, real or imaginary (the^ are mosti/ the later; and to Dt
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anxious to pay and to get wnat a piece of goods is really worth, To
that ena, try to understand the difference between good and Dad m
wares, which will give us ah insight into the craftsman's troubles,
and will tend to do away with an ignorant impatience and
ill-temper which is much to common in our dealings with them
nowadays"533

Per aquesta raó, moltes d'aquestes conferències, totes aquelles
que versen més específicament soDre disseny, responen a la voluntat de
oona<" a conèixer i divulgar els principis artístics i tècnics propis de les
diferents arts aplicades així com la seva història particular s34 La
necessitat d educar al públic en els veritables principis de v art és una
sdea compartida per Morris amp els Reformadors, amD Rusk in, i amp molts
a!tres trataoistes soore disseny de I època En la seva opra, pero, lunt al
considerable esforç realitzat per comprendre les causes històriques OP '3
iqr,o'àr,cia Que palesa el Dub'nc victorià davant el fenomen artisti;, M fia
¡a voluta*, o impulsar un nou model oe consum en el qual el consum adop-
tant íes reg''eE i ets principis de i art, suostituem la competència ae oreu
Dfcr }3 le i e*cp'ie»*cia dels productesS35

De tota manera, i sense men/stenir I impuls auf VeducaciC de1

PUL;:C pot oonar a ''es ans ap'ncades i e) aissen» una veritable reforma
dei mon oeis ooiectes i ae', consum per a oue s acceptin com unies entens
dus els prop'S ce ! art no serà possible fins que s esdevingui una transfoL
mac'c radica' de la societat i l'art sigui com havia estat en les millers
èpoques del passat, uri art popular Aquesta és i única i veritable opció de
Morris front a totes tes practiques productives que es quiin pel ¡u*e i le!
distincions socials L art popular es aquell que aconseguirà superar totes
Ics barreres socials per entrar a formar part de la vida de tots els homes
sense cap mena de discriminació

"YOU will nave it with you, in your sorrow as m your joy, in your
won-a-day hours as in your leisure it shall De no respecter or
persons, Dut be shared by gentle and simple, learnec arid unlearned,
and be as a language that all can understand it will no hinder any
work that is necessary to the life of men at the oest. but it wit i
destroy all degrading teil, and enervating luxury, and foppish
frivolity" S36

Nomes a través d'una forma d art popular, sera possible crear -jn
estil comprensible per tothom i descobrir quins son els entens estètics
que tothom pot comparir53? a través d'ell serà possible realitzar i fer

realitat el beli i antic ideal de la igualtat entre els només538 Per a
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assolir-ho cal que productor i consumidor pudeixin per igual d'aquest art
però tamoé que s aproximin en el merc?t participant-ni directament sense
la intervenció d uns intermediaris totalment inútils des del punt oc vista
productiu però que son els que requereixen dt tota una parafernaiia inútil
aue els mantingui a ellsw D'aquesta manera no només serà possible
eliminar el luxe inútil, aquell que no només no serveix per a res ni agrada
a ningú» sinó que també desapareixerà tot eì dispendi igualment mut il aue
comporta el mercat competitiu i el comercialisme capitalista A la
vegada, a traves del contacte directe amb el productor s'esvanirà la
figura des consum ,dor per deixar pas a la de i usuari i aquest, un home de
carn i ossos amo unes necessitats individuáis concretes i uns gustos
personals determinats, entrarà a formar part del procés de disseny com a
destinatari real del producte Potser aï*o constitueix una alternativa
excessivament ciara a ta senatitzacio industrial i a la massif icacio
stanaantzaaa però Morris aeftnsa la idea de comunitat i reoutja el
concepte oe masc-es anònimes Que porta implícita la industrialització i el
sistema de les mercaderies Homes així les arts aplicades i ei d'ssen>
pocran dedicar-se a satisfer unes necessitats reals, a suministrar ei
veïnat de tot ei requereixen per a viure De ̂  i no es precisarà duns
mercats Hunyante de'G que es desconeix tot alio referent a la seva forrea
de »ida ais Que ca1 otliaar a consumir uns Droductes estranys mitjançant
un sistema color-,ai sinó clarament imperialista541 Malora! lesserei
cauteies Der pronunciar-se soore el oossioie art oei futur peí que fa ai
sistema productiu adoptat, Morris esta plenament convençut de la necesn
tat de popularitzar i art per a que t or r.1 a ser un fenomen viu i actiu

"The art of the future it will be a g!H of the peopV to the petóle, 4
thing whicn everybody surround with iove, it wi l l be a p<irt of ever v
life, and a hindrance to none For this Is the essence of art, and the
thing that it is eternal to it ( i 'f art is tu live it must in the
future be of the people for the people and by the people it
understand all and be understood by all equality must be the
answer to tyranny"542

Aixi, doncs, des d'una perspectiva filosòfica més general, resulta
ser especialment simptomàtic el fet que Morris inclogui una aproximació
ai fenomen social del luxe en la seva reflexió sotre l'art No hi na duDte
aue en el seu pensament, el luxe és el concepte que li permet eAplicar
millor ei comportament del públic envers les arts aplicades i de la indús-
tria ai x; com també donar compte ae la manca de plantejaments artisrcs
en la major part d'aquests planejament, àdhuc quan fan referencia a
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l'acondicionament estètic de la llar i a les característiques pròpies de!
disseny de oens de consum A Ja vegada, l'anàlisi del luxe és i instrument
per a comprendre com la majoria de practiques consumiste* de l època
industrial són la traducció mimètica 1 radaptació del nou sistema de
producció de! comportament observat per les classes dominanti en e!
període pre-industrial, tant el dels aristòcrates de la cort com e' dess
Burgesos oue volien suplir els drets de nissaga amo l'ostentació econòmi-
ca A traves del luxe, doncs, noms pot comprendre la natura de l'artesa-
nia Quan aquesta és planteja únicament com a producció suntuària i com
aquesta actitud es reflexa en els entens estilístics i estètics que
oefinewen tot l'art d un penooe així, ia distinció sociat que s expressa
per mitja de la riquesa i el faust material s'assimila a la diferenciació
mte' ìectuaì Que suposen les arts plàstiques de manera que totes les
formes artístiques esdevenen a¡ cat i à ia M. vencies express'-us oe:
mateix fenomen nistonc, ta renovació ae les nasses dominants que
comporta i ascens i triomf de la Durgesia urüana des del Pçnai*pm*>nr

Nv, otstart. i mteres íonarr-erta' de 1 at/^imaciv rnornsaiara a'
»uxe es situa en i ampit teonc La seva és una rene*»o Que té ;a •''•'"'u'
compart'da 3mr ous» P ae reactuantzar ¡a poiemica que score ei u»e
sh3vi3 desenvolupat en sectes anter'ors i que, 3^5 el temps, navis ace-
rat ''economía Do' . t 'ca En sauest sent't, va' la pena assenyalar Que e'r
ternes fonamentals de ¡a polèmica son represos Quasi er la se^a to ta ' - ' ta t
per MOTÍ s ets límits entre necessitats i luxe, ei prooiema de ia supervi-
vència fiumana i e1 del nive'i de viaa desitjable, -a dicotomia ertre sat 'S
facció de les necessitats materials o sensuals, les pròpies de« cos i. per
tant inferiors, i ¡es he ss ï ta ts ¡nte¡ lectuais ? espirituals, les pròpies
ae . anima !, per tant superiors, ia dicotomia entre camp i ciutat a part'r

de la complexitat dels costums, i, finalment, el paper del luxe en la crea-
ció de riquesa per un país. especialment de riquesa cultural i artística La
polèmica amD l'estoic en defensa de ! epicureisme és en moltes coses
comparaoie a les critiques llençades tradicionalment contra els morans-
tes, però Morris incorpora en aquest sector a totes les modalitats vuit-
centistes del moralisme, concretament la vessant mes puritana de les
classes mitjes angleses i e! calvinisme escocès utilitza com a premises
algunes 0e les qüestions mes deöatudes anteriorment tant el luxe com e"
veritable comfort son, en realitat, refinaments destinats a la cultura oe!

cos, a millorar les condicions d'us i afavorir la comoditat del gest i de les
postures lampe accepta com indici de refinament cultural ei cultiu del
cos a traves d arts com el culinari destinats a la satisfacció plaent c»e les
necessitats mes fisiològiques i animals De tots, però, ei que defensa mes
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emfàticament és el ref inament estètic, a<iuell QU* permet a l'home discer.
nir entre les oöres dart i rimpuisa a rodejar -se & les millors així com
tarnoe li permet gaudir en ia contemplació at i paisatge i ia naturalesa
D'altra panda, comparteix amo els moraliste* antics la revaiontzacio dei
repòs i de la tranauilttat drl camp front a les complicacions i les falsr-
dats de la vida mundana així com també la condemna del luxe com a prac-
tica antagónica a » art ventarle Per a Morris, com, en general, per a tots
els (»tractors del luxe, aouest representa els mals fonamentals de la
societat industrial 543

Ara Dt la singularitat de la reflexió mornssiana sobre 'e luxe
apareix en relació a l amoit teorie oes del Qua! la planteja, », en aquest
cas concret el que més destaca es la manca de plantejaments economic?
mes a'i'a deis imc'icits er« la critica social general El fet de reprendre la
quest'.c dei luxe front a i or tenta: io que soDre el resultat de la producció
navia empres • economia polifca » en cenerai tot e! pensament oe! x i x
incrc3 ]3 ur« can.i suDstanaai ers ei programa teonc de Morns Aquest
sigrf i;a cEsenc'alment »nvertir els termes des dels quals abordar ia
qyfst 'O de ¡a destgua'tat soc; ai Ja mateixa que nav;a ocupat els econo
rnç'es centrats en e! proDìerr»a oe la distribució de ia riquesa 544, i
p«"0pQc2r ¡ 3na!in qualitativa de' consum a travet de les diferencies
t rt re e's DncLctes PerL en t;t aio, MOTIS na^ia estat prei-rdit w

En tots e's seus pnmers inches Rust» in continuava presentant ei
'uxç com ur de's DroD'emes móra's mes importants de la societat content
porar. a i una de les causes fonamentals de's seus mals pero a partir del
i860 intentarà donar una explicació econòmica de; fenomen El segon
Ru$i"n fou un oeis darrers autors importants, S'no i uitim que va intentar
reprendre la censura del «uxe front a una economia política que no només
terna una clara component científica smó que gaudia de l'acceptació gene-
ralitzada oei puDiic com a ciència 54S Davant la fredor asèptica amo que
1 economia científica tractava les qüestions, Ruskin propugnava la
incorporació de's valors ètics al discurs econòmic, especialment a l hora
de determinar e's interessos 1 la política econòmica global d'un país Per
això, el pensament econòmic de Rusk m ha quedat totalment Dandejat oe
i evolució de !a ciència econòmica ultra les implicacions ètiques del
discurs econòmic, la reflexió de Russin sopre ei consum contenia d a.tres
aspectes interessants que coincideixen en el més essencial amb el
replantejament del proDiema fet per Morris 1 que el distancien teòrica-
ment oe- programa de 1 ^onorrna politica classica, aanuc o una figura com
5tuart Mill RusHn, havia desplaçat el centre d interès de la ref levio des
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del problema de la distribució, i per tant dt les bases de la desigualtat
soda), envers el problema específic del consum, la qual cosa, lògicament,
exigia del discurs economic tenir en compte els aspectes qualitatius ae
les mercaderies i d«r les formes de vida i no nwés els quanttficabies ̂
RusMr» ho expressava a través de les dicotomies riquesa i versus
benestar, valor vs vaiuositat i profit vs avantatge, però és també ei
sentit yltim de la seva noció de consum i de la formulació del que seria la
seva regla econòmica mes coneguda "There is not Wealth but life* ̂ 7

D'aquesta manera, l'art i totes aquelles activitats destinades a satisfer
les necessitats no materials de 1 nome podrien entrar a formar part de la
dinamica economica per d altres raons que els costos i els preus p*t
mateix motiu, els salaris ja no vindrien determinats pel preu de les
mercadenes siri gue s'estipularier er, funció de1 producte-' i podnei.
proposar-se de ser justos El discos soD'e la qua'itat sobre les
cyactenstiques ooiec^ves que aiterennen les mercaoer es entre s' es
precisament el punt oe par u ca oe Morrs, wo no tant pe) mestratge oe
RusMr,, dubtes er aquest aspecte concret, com per la simple rac que
aquesta es ur»¡ca via per incorpora1* ei procie^na especif t, del ais^ei. en
la consideració general aeis costums quotia'ans i les formes de viaa
esoecif ique? se^se haver de ocórrer a co^ceotes i jud'cis de tipus ^ora'
La gran ncvetat de 1 a^ortacií rnor··issiar.a consisteu essencialment en
haver api cat moits de»s termes ce ' antigapo'en ica sot»¡e e! lu^e a
i analisi oe ia vivenca burgesa concreta quan aquesta començava a estar

en íes '>mec pnncipa'-s
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