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2.5. Anglaterra en els anys W

25.1. Cl Moviment Esteticità ançiès: Pater» WMstSer f Wllde

Per Moviment Esteticità (The Aesthetic Movement)' es conetM i
Anglaterra e) corrent artistic i teòric que v^ defensar la teoria de r art per
1 ari oe forma conscient i sistemàtica La frase "i art pour I "at foy
enunciada per Theof ile Gautier "the man of slogans"2 quan» junt amo
Charles Baudelaire, vo'.ien posar de manifest el desinterès progressiu de
i artista pels afers d aquest mon i expressar la seva marginació voluntària
A mitjans de segle» aquesta formuia ç§ va Qivulgar a França per identificar
la tendència arfstica de la qual Gautier i ßaude'aire eren els principal?
representants Ja des de la se%a primera enunciació, el principi de l'Art per
i Art fusiona una sène d idees sobre la funció sodai de l'art, el pape" de
i y usta, i la relació de I art amp el seu ambient historie que conformen
una lima devo! rio artística alternativa a les altres tendències contempo-
rànies importants -com serien els corrents realistes l naturalistes
francesos- Per expressar ei seu antagonisme a la «ocietat del seu temps,
el corrent de l art per l art es dedica a explorar aspectes de I individu i de
la vida social amagats per la moralitat del temps i, així, ja des de bon
començament aquest moviment artístic es va rodejar d'un ambient
d immoralitat i es guanyi una reputació de literatura "maudite"

L adopció d aquesta formula i la seva traducció a I angles, "tne Art
for Art s safce". va suposar per a i ambient cultural d Anglaterra un canvi
tforientació en les influències provi lents del "continent", El romanticisme
anglès a través de Coleridge i Carlyle havia estat deutor de l idealisme
alemany, i la societat victoriana amp el seu moralisme punta mantingué el
pensament alemany com a referència encara que fenòmens com el "Gothic
Revival" i el Pre-Rafaellsme haguessin estat essencialment anglesos Els
Estetes, en canvi, obriren la cultura anglesa a la influència de França7, si
be, com havien fet anteriorment els romàntics, interpretaren i adequaren
les tendències artístiques provinents de l exterior f tns convertir-les en un
correct artistic autòcton amp un sistema de pensament específicament
britànic

Des d'un punt de vista estricte, el principi de rart per i art no
suposava cap aportació teòrica substancialment diferent de les idees
Jacorrents en el panorama cultural anglès de l'últim quart de segle Per una
banda, respecte d'una França que començava a fer-se molt present el
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moviment esteticità anglès es retardà (fuña vintena d'anys, En segon Hoc
perquè, com ja s na comentat tu capítols precedents, la majoria de les
idees compreses en el principi de I art per l art apareixen formulades en
alguns dels idearis propis de moviments artístics antenors -com, per
exemple, en alguns aspectes del romanticisme, en el Pre-Rafaellsme o el
propf Simbolisme- Tanmateix, la consolidació del principi de l art per 1 art
com a moviment artístic aporti a la societat victoriana elements culturals
1 models de reflexió sotre el fenomen de I art relativament nous encara
<jye, en conjunt, l'Esteticisme no destaqui precisament per la seva
originalitat teòrica4

Els Estetes no eren una agrupació d artistes units per les mateixes
idtts» m tampoc volien imposa" els seus innovadors criteris artístics a
una societat hostil, com havien estat els prime's Pre-Rafaellstes Es
tractava més aviat d un corrent de pensament comú a di\ ersos artistes
Paradoxalment però, aconseguiren articular un ideari relativament mes
conerent i sistematitzat que els seus predecessors, i mes generalitzat v

compartit pels seus defensors que en el cas dels seus admirats
romàntics Tanmateix per als seus contemporanis desseguida cristal·litza
ia ' mat gt dun f up conesior.it continuado^ del Prt-Raíaelisme, sobretot
oel ^ossettisme5 Els Estetes manifestaven «es seves idees per mitja duns
element: ae reconeixement ext ~s que eH unificaven com a grup social t
que, a la vegaöa, or emocionaven els seus valons en societat Aquests no
depenien necessari ament de la seva otra artist »ca concreta sinó que mes
aviat establien la imatge fun nou tipus ö artista, el dandy un vestit
elegant combinat amb detalls extravagants, actituds afectades i postures
exagerades, un llenguatge refinat i ric jaspiat de parau'es rebuscades, '
finalment, un gust per les coses d art exòtiques compinaoes dt forma
exquisida6 Però el sandisme no es limitava només a 'ir-a forma d'anar pen
vestit, o, rr»és aviat, de 'vestir d'una manera fastidiosa", era a més, un codi
urbà de Dones maneres 7 Potser va ser el caricaturista del PUNCH qui
rrnllor va retratar I aspecte i la conducta dun esteta en societat§ En ei
seu aspecte exterior i en r ambient de que s'envoltava, réstela cercava í a
bellesa pel valor d'ella mateixa l a'xi, traduïa el principi original
adequant-lo t realitzant-lo en tots els àmbits de la vida quotidiana
Respecte dels inspiradors francesos, el moviment angles abandonava la
imatge del bonemi per identificar-se amb el model ideal de ciutadà refinat
l exquisit

Com a tendència artística especifica, el moviment esteticità
angles s micia cap a finals de la oleada dels seixanta al voltant oe la
1 igura de Whistler Era un pintor d'ongen amenci que de jove nfvia estat
estudiant a Parts en el cercle de Courbet Quan va arribar a Londres, a
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principis (fris anys 60, tstava molt interessat en els problemes plàstics
del color t m la questio de la representació de la llum t dels seus efectes
Per oque! la epoca, Rossetti t Borne Jones estaven experimentant en
aquesta direct io f i Whist ler decidí futrir w el seu cercle, al que ja
pertanyien Swinburne I Albert Moore Durant un cert període, quan vivien a
Chelsea, Rossetti i Whistler foren molts amics de forma que Whistler
tambe va retre i impacte dei rossettisme I0 Junts començaren a
col leccionar objectes i gravats orientals, descobnren l'art japonès i,
finalment, imposaren una moda coneguda com el japoneslsme que va influir
considerablement »arquitectura i ei disseny de repoca A finals dels anys
60» Whist ler va exposar els primers quadres amo plantejaments clarament
estetictstes utilitzant termes musicals en els títols Fou un d'aquests
títols, un Nocturn, que va despertar les ires de RusMn donant peu a una
poièmtea estètica que acabi ais tribunals l'any 1878 La característica
mes imiortant d aquestes pintures es la manca de tema, es a dir, la
inexistència de la narració d'una historia segons e« sigwf icat victorià de la
paraula ". L'èmfasi artístic del quadre, tal t com reflexen els títols, es
concentra en els elements tècnics de la « ea»tzac»a i en els components
formals de1 fet pictòric, o sia en la qualitat dei dibuix l'harmonia de¡.
colors o la distribució equilibrada de la composició Però tes expenencies
de Whistler no haurien esdevingut un moviment artístic i una tendència
més general si no hi haguessin hagut altres artistes f escriptors
interessats en aquests plantejaments Així, al seu tom, Albert Moore, un
pintor vinculat a ̂ osseti i que havia treoallat per a l'empresa de Morris, ja
havia exposat pintures "sense tema" des de 1865 i treballava amb criteris
similars als de Whist ler1* Com Burne Jones, Moore estava estudiant
l escultura grega per assolir una millor correcció en ei dibuix i comprendre
conjuntament els models i les regies formals de la bellesa ideal Poc
desprès, Simeon Salomon, el darrer i quasi be l'únic artista realment
bohemi <r Anglaterra, aplicaria pressupostos esteticisíes en els seus
quadres integrant-se al moviment

Per la mateixa època, havia aparegut Poms#täßatïati$(\M>%i, ei
primer llibre que s'assimilava a ta corrent literària de Baudelairt pel trac-
tament de temes desagradables i socialment amagats duna forma sensual
molt poètica Lògicament, fou durament atacat per la critica contemporà-
nia Desprès m rescìndo!, el seu autor, Algernon Swinburne, va haver
d'escriure per consell del seu segon editor un pamfleto en defensa de)
llibre, HottsonPoemsàMRtv!e*sv&\\(.*\ el mateix any En aquest text,
Swinburne defensant la necessitat de valorar l'art únicament per mitja de
criteris artístics, argumentava la separació dels valors estètics i ètics
com a modus de pensament diferents D'aquesta manera, afrontant el punt
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més conflictiu del pensament estèticista en el contexte de la societat
victoriana exposava per {rimerà vegada les idees subjacents al principi de
l'art per I art Segons la seva explicació resulta aosura judicar la totalitat
d'una otra referint-se únicament al seu contingut, tal 1 com havia fet la
critica amb el seu llibre13, l a més, fer-h© estrictament en termes morals
sense ni tan sols considerar-ne els valors poètics i artístics Tal i com
posteriorment va resumir wtlde

" Those who find ugly meanings in oeautiful things are corrupt
without Being charming This is a fault"14

Per a Swinöume, l obligació de l'artista és la de seguir les lleis de
l'art, i si ho aconsegueix, la puresa del propl art garantltza el valor moral
de i art i sta O al tra Panda, eisensu?iisme dels poemes de Swinburne
tampoc no divergeixen tant de la dels retrats femenins de Rossetti Tampoc
les e£C«nes i els temes descrits difereixen dels tractats pel pintor si be
havien perdut el marc literari l llegendari característic del Pre-Rafaells-
me i retrataven la vida rea» D aquesta forma, Swinburne desenvolupava la
concepció rustica propia del Rossettismt adequar?t-ia » reformulant-la en
termes c»arament esteticistes

Pero els principis estettctstes no es consolidaren com a corrent
y cistica fins a la dècada següent gràcies a la teorica i
'je waiter Pater, i m assoliren una certa implantació en els cercles cultu-
rals anglesos fins a i aparició publica d'Oscar wilde Pater fou un crític
literari amb una profunda formació hel lenista acadèmica Amb els seus
escrits, va cíonar coherència teòrica als principis de i art per l art aplicant
la filosofia del seu temps i alguns principis descoberts per psicòlegs de la
percepció contemporanis11 A rensems, amb fi seu coneixement del període
grec clàssic va dotar el moviment tfun model històric de referència El
"revival" del classicisme grec fou una de les característiques distintives
¿el moviment de I art per r art anglès, duna banda perquè unifica el grup
di%«rs a partir dun gust comú essencialment discordant de la preferèn-
cies medievalistes de dècades anteriors '*, de l'altra, perquè doti el
moviment tfun model pràctic de bellesa ideal recolzat per tota una tradició
estètica de pensament17 El pensament de Pater pot no ser tan original com
semblava als seus contemporanis, perd la seva aportació concreta va
consistir en recollir l sintetitzar totes aquelles Ide s que en la tradició
anglesa de pensament sassimiiaven als pressuposto^ esteticistes de
manera que, al final, el principi de! "art for the art's sake" es convertí en
un producte totalment anglès



403

Wilde Is sens dubte ti personatge mis erigimi t suggtrtnt dt l
corrent tant per la seva creació literària com per la seva biografia A la
vtgada» fou un crític literari i un pensador i, sense ser oel tot sistemàtic,
va voltr divulgar l'idtari del corrtnt tsttticista d'una mantra personal
refltKionant soort Its txptrlénclts rttstiquts conttmporanlts tn rtlacid
a la trade 10 anglesa l8 Des o» punt dt vista purament estètic, Its stves
conferències i articles aporten noticies importants sofre les idees
generals del moviment » Its prtocupacions dtl seu ttmps Ptro Wilde es un
dels tstttes més joves l qui, d'alguna mantra, clouré tota una experiència
Que havia evolucionatf ins a les postures decadent istes dels anys 90

A partir dels anys 70, ts pot parir ja de l'Esteticisme com dun
moviment artístic pròpiament dit, que es reconeix i ts innovador en
manifestacions artístiques diverses Així» en l'àmbit del grafisme i la
li iustració editorial extel Itix 1 opra del diputant Aubrey Beardsley, i en
l arquitectura i ei disseny d objectes domèstics, la figura dtdward Godwin
L otra d aquests dos autors posa de manifest una línia d evolució en el

i íes arts decoratives divergent, relativament oposada, I àdnuc més
plástica i conceptualment, a la Que protagonitzaren William

Hort is » ei moviment de les Arts I. Crafts
Ei estètic de l'Esteticisme angles deriva del fet de

portar ei de l'art per l'art fins a les últimes conseqüències En
síntesi, principi no significa més que i oojectiu únic de 1 art és la

d obres d art Seguint la formulació de Wilde

"El arte encuentra su perfección tn si mismo y no fuera dt él"
*£! arte no expresa nunca mas que a si mismo Tiene una vida inde-
pendiente« como el pensamiento y se desarrolla puramente en un
sentido que les es peculiar < ) la única historia que nos ofrece es su
propio profreso"lf

Prenent el principi de 1 art per l art com a prtmisa, la rtf Itilo
esteticità consisteix tn analitzar els diferents asptctts que conf lutixen
tn ei fenomen artístic optant stmprt per la solucid ttonca que ntctssana-
mtnt se'n dtdutlx Així, doncs, ts tracta dt donar una nova resposta als
problemes dt la forma w l «ora «r art f al stu valor artístic» als del contin-
gut, a les relacions tntrt forma i contingut» 1, a partir ffaqui» rtdtf mir el
concepte ö otra d'art tn particular 1 tl d*art tn gtntral dt mantra qut

tl rocés dt creado rustic t s'tstabltfMfn tls crfttrls dt a*n
jutjar-lo Constgutntmtnt, Itsttticismt stnfrontaamo lantctssitat de
conformar una ttona estètica prépia qut tnmarqui Its divtrsts opcions

davant Its oöres concretes protìuidts i ptrmtti dtf mir-lts ttorica-
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ment com un corrent artístic innovador. En la teoría general s'inclouen la
definició de i artista, dels processos estètics de creació i gaudi, i el
proulema historic de 1 art, es a dir la relació de i art amb l'ambient cultural
end que es genera

Per a que el principi le l'art per l'art perdi el seu caràcter tautolò-
gic evident, el moviment esteticità necessita dotar l'art dun contingut
absolut específic Aquest contingut permetrà definir l'art com una activitat
autònoma que s ocupa d'un objecte que H és propi i que disfruta d'un status
similar al que la ciència havia adqulrll -D. En aquest sentit es comprèn la
importància que aquests autors atorguen a la critica artística2I ta seva
missió és la de distingir els veritables entens artístics que serveixen per
a jutjar la qualitat i l'artisticitat d'una obra en termes artístics, i, a la
vegada, crear l'aparell conceptual i la terminologia per a poder descobrir i
explicar i especif icitat artística de cada obra sense haver de recorrer a
teories idealistes ni a definicions conceptuals abstractes i absolutes 22

AIXÍ, la reflexió de I esteticisme apareix com un intent per definir i ae^en-
sar els caràcters específics de l'art er» termes de competència professional
Des daauesta perspectiva, i únic concepte que satisfa per si sol
i esptcif latat oe l art es la bellesa, i així, d'una la practica artist»ca
es correrte'x en la recerca voluntària de la bellesa, i de i altra, només es
pot ac ífyir belleza per mitjà de l'art23 Pero darrera la recerca de la
natyraitsa del fenomen artístic, apareix la intenció d alliberar l art de les
obligacions que I euca i per ?mo, seguidament, es postula la

fle i estètica i de la ètica en tant que modus i sistemes de
independents

"Art is, withal, selfishly occupied with her own perfection only
-having no desire to teach, -seeking and finding the beautiful in all
conditions and in all times -the artist is not a reformer "24

D'aquesta forma, el fet artistic 1 el valor estètic es demostren
precisament pel seu constant enfrontament amb la societat que l'envolta i
el seu sistema moral En un article posterior al comentat anteriorment,
Swinburne es preocupava de demostrar per mitja dexemples histories,
com, en els períodes que no s'ha acceptat l'autonomia de la creació
artística, la societat ha perseguit els artistes més fecunds en defensa
del principis morals

" For Puritanism is in this one thing absolutely right about art, they
(moral and art) cannot live and work together, or the or» under
another ( ) Art is not like fire or watr, a good servant ami baa
master, rather the reverse She will help in nothing, of her own



knowledge or freewill í ) Her business ts not to do good on other
founds, but to be good on ner own"m

El problema de la qualitat artistici divergei* del problema del bt
moral perquè pertanyen a dos ambits diferents ui la vida de I nome L etica
s ocupa de I accio, de la conducta, i peí" tant, el seu objecte sempre es
refereix a la realitat, i els seus elements de judici tracten qüestions
objectives L'estètica, en canvi, es dedica a la creació d'estats (finim, a la
recreació d ambients artificials El seu objectiu és el de conf igurar una
altri realitat en la que només ni tenen gram passions, sentimerits
forts, estats d'ànim o i experimentació dels plaers» es a dir, el mèn de tee
veritats i eternes

Art is out of the reach of morals, for her eyes are fixed things
iful and immortal and ever-changing TO morals the

löwer and less intellectual spheres" Ä

Lògicament, el promm pas es acceptar el carácter amoral, i f ms *
tot dt tot art veritable27 Li idea rio era especialment nova
respecte dt la ref it xio anglesa i art, pero constituía una novetat ei
que fos esgr imiaa com ti principi distintiu dun moviment artístic Des ou«
el romanticisme havia expressat la tristesa de la vida el
caràcter de l*eÄpertencfa, a una realitat
plena de sentiments i de continguts Hymans, ! esfera de i art s havia anat

progress'vament de la realitat que l envo'tava A l opra d autors
com Coleridge. Wordsworth, Shelley, i De Ouincy, pero sobretot en li de
Keats, 1 art tot ínteres pel món per vo'tar-se ca& a si mdteix i la
construcció oel seu artifici ̂  El Pre-Rafaelisme havia forma
plastica a aquesta nova realuat enmarcant-la encara mes lluny De la
mate'xa manera» i art comença a prtocupar-se de »es seves característiques
essencials per a que el seu valw estètic (teixí (te defendre de la qrawlesa
(tei tema tractat, dt les característiques del contingut Si es consideren t is
escrits del proDi wilde, Keats f&a r»nspirtdor de revolució artística del
segle xix angles i l'autor que els Estetes triaren per model i mentor
històric (tel seu moviment * Cal tenir en compte, també» el «tescobrimtr.t
pre-rafaeHsta de l otra d*yn autor com William iiake oblidat • desconegut
ja des <te la seva època Rossetti 1 iume Jones imitartn la seva frontalità!
bitíimenstonal en els dibuiios» pro tamlte reculliren els pr»ncipis trascen
dentals amb que Dfake rodejava el fet i la missió (te l'artista m

Finalment, Matthew árnold» tant a Cu/turemAfmrcnyi i W9i com er»
escrits interiors sobre la finalitat de la critica literaria31, navia plantejat
clarament la possibilitat de la independencia de i'art respecte de its



obligacions morals, A CulturemäArnrcfiyt Arnold descrivia la tradicional
incompetència politica dels poetes t artistes w la seva anàlisi general
sobre la capacitat civilitzadora i tl rol històric de les classes mitjes, its
raons d'aq-test f tornen s'explicaven a partir de la inutilitat essencial de la
poesia f de l'art (tes del punt de vista (te l'optrattvttat pràctica». Per altra
banda, tn tls articles de critica literària, Arnold havia plantejat la qüestió
dt la importància <te valorar les obres pel que apareix en elles, pel que son,
no pel qut es crtu gut hi hauria dt haver-ht o haurien de ser, de la qual cosa
se n deduïa lògicament la necessitat de considerar els elements estètics t
artístics separadament t per ells mateixos. Pater no dubtarà en utilitzar
una cita d'Arnold per explicar la seva propia concepció de 1 art i oe its
funcions especifiques oe la critica ° En aquest sentit, la reflexió esteti-
cista, si bé ptr una banda es presenta a sí mateixa com la *nova estètica",
per i altra posa de relleu la seva relació filial respecte d altres pensadors
anteriors i manifesta clarament el seu profund respecte per 1 otra dels seus
predecessors AIXÍ, la novetat esteticità no prové tar» df I fet de raciona-
litzar 1 autonomia de l'estètica com a pràctica especifica i com a forma dt
pensament, sinó, més aviat, de ¡aprofitament de la immoralitat de l art ptr
a poüer tractar artísticament aspectes desagradables i escabrosos dt la
realitat El principi de Ja separació tntrt ttica i estètica permet justif icar,
1 exaltar, temts amorals 1 motius Met Jos com a subjtctts de recreació
artística D aquesta forma, presenta" dt forma bella la cara amagada dt la
realitat pot generar una obra d'art, car remf asi artístic recau en la mantra
dt prtstntar aquests asptctts, no tn l'tltccio dtl ttma a tractar En aquest
sentit, la reflexió dt l'Estttlclsmt desembocarà en una estètica (tel mal, és
a OH* del descobriment dels problemes reals dt la socittat des dtl punt dt
vista dt lobstrvador distant i rtf mat Per això, necessitarà individuar la
dimensió estètica dt la realitat i def mir-la ronceptualment en ttrmts
positius D'aquesta forma, acabarà proposant un concepte dt la percepció i
dt itxptriència estètica que permeti explicar i justificar el paper de
l'observador artista de la realitat

A l'ensems, el principi de la separació entre ètica i estètica suposa
també una rédenmelo de la relace de l'art amb la realitat, sobre tot des
dun punt de vista tècnic En aquest context, la paraula realitat té dos signi-
ficats amb implicacions diferents En el primer, es considera la realitat
exterior que l'obra d'art representa, és a dir es refereix al contingut dtl
quadre l aleshores preguntar-se sobre la relació de l'obra amb la realitat
suposa respondre dues qüestions importants en la polèmica artística la
qüestió del realisme com a estil 1 com tècnica de l'art, t tl problema de la
relació amb la naturalesa En la segona accepció, la realitat es refereix a
l'ambient social t cultural de l'artista, t aleshores la postura de l'esttti-
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cisme ts pit qualificar de supraMstòrica
Cl Realisme, com i tecnica creativa i com a mètode de selecció de

temes implica una concepció de i art antagónica a li deis Estetes Per la
seva banda, itsteticfsme valora la meravellosa i misteriosa de
l'art continuant rexaltacté ftta pels Pre~iafaeltstesw L art ts desenvc-
lupa en un amo 1 1 artificial on regna la bellesa l tan st tracten temes
extrets de la rtalttat histèrica com si prefereix its llegendes antigues o
tfaitres productes artístics» robra stirpa s'integraré en aquest mon ideal
Its persones perderei la seva identitat rtal per convertír-se en personat-
ges emblemàtics i mitologies, its situacions descrites esdevindran
escenografies, i les mentides no podran comprovar-se com a tais

"En literatura nos la distinción, el encanto, la beileis y el
poder imaginativo " En les obres realistes, en canvi, "el sol siempre
sale por e» Cast EnC35

AIXÍ pe*" molt Ajec! iva o* ser una descripció, o una owa
realista si es una otra de qyaíttat artistica no «tra per la visió suojectiva
i individual de l artista36 Per ai»o, els millors paragr afs fleí llilre històric
de Car lyle, The French RevoMtín s6r« aquells ¡m recreen les anpixes del
prc î tscriotcr de íwrma viva i per la mateina rto, ninfj m es preocuparà
de comprovar la versemoiança de les descripcions rusk imanes de l otra df
Turner, tot ti contryi, ts preferible deleitar-se en les maternes
descripcions37 La veritable finalitat de i art és "el relato de beüas cosas
falsas*38 La realitat per apart i «er en una otra d art na de sotmetre s a la
convenció artistica Per ano, per a <jue una opra d art pertanyi plenament a
la stvi epoca» m fa de preocupar-se de descriure- la ni de retratar- la Si
l'artista es fidel a si mateli aconseguirà expressar molt millor I esperit
dt) seu temps sense que atxO impliqui que i art representa la seva època
L art, en tot cas» només pot ser representatiu de l art del seu temps39 Per
altra banda» emprant paraules de wilde, l'art esti recolzada sotre els grans
principis que dominen la "mansió sagrada i segura de la bellesa* que s'ha
construït prajressivament per i obra conjunta de totes i èpoques La
" vida", en canvi esti preocupada pet les qüestions temi, ,.*als que diferen-
cien una època de les altres i p¿r tant, per a l'art, no suposa cap perill
allunyar -se el màilm possible d'elles per concentrar-se en si matela40

Una cosa similar succeeix en la relació de i art amb la naturalesa
In la ref Ie«i0 esteticista, la referència a la naturalesa tt sempre un sentit
polèmic principalment respecte del pensament de Rus* m, pero tambe en
rea'ció a les idees acceptades a l'epoca Bàsicament, la concepció
estettctsta de la Natura consisteix en donar la volta a les tests de

r * ee i tra ínr»t * mer >
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l'artista, conté tots els elements amb els que treballa el pintor pero no s'hi
descobreix més que el que el mateix pintor h) aporta. El to polèmic del
tractament del concepte de naturales es patent en l'anàlisi de Whist ler

" To say to the painter, that Nature is to be taken as she is, is to say
to the player ihit he may sit on the piano. (...) Nature is very rarely
right, to such an extent even, that it might almost be said that
Nature 1s usually wrong That is to say, the condition of things that
shall Wing about the perfection of harmony worthy a picture is rare
ano not common at all "4I

La naturalesa, al maxim, pot mostrar entens de composició, regles
d'equilibri o formes de combinació harmonlques però descobrlr-les implica
una operació intel iectuai per part de rartistaque li permeti comprendre-
!es en aquest sentit Whist 1er està definint així la competència especifica
de ranista plastic que s'estructura al voltant d'un tipus especial de
percepció * Així, en la seva obra posterior, l'artista combina els diferents
elements del quadre de forma que, tan si aquests elements provenen de la
naturalesa com si no, el resultat de I obra superarà llargament el model
original wilde aplicara aquesta idea a la literatura i aleshores la "Vida"
( afe) substitueix la naturalesa en la confrontació artística l la vida, tal
com apareii a la realitat social, "is terribly deficient in form*43 En lexpli-
cacio de Wilde, i art, sobre tot quan parteix dun plantejament de tipus
romàntic, s avança a la Natura • a la vida superant les seves fonts d'ins-
piració en realitat, no és l'art el que imita la vida i reflexa la naturalesa,
sinó ben al contrari, es la naturalesa que imita les obres d'artM

La conseqüència mes important del principi de l'autonomia de
l'estètica és la d'eliminar el contingut de roura com a element determinant
de la qualitat artística l'artistícitat, sotre tot a partir de la formulació de
restetica del mai, depèn exclusivament de la manera de presentar el
contingut, o sia de la forma de I expressió És a través de l'elaboració de la
forma que l'art pot assolir els graus més alts de bellesa

"Save the shape, and r t will take care of the soul for you" *.

En la pintura, la .mplantacio de les tesis de l'art per l'art corre
parella al procés de desintegració semàntica del quadre revaloritzant la
matèria formal Son els propis pintors els que es preocupen de posar en
evidència la superioritat de la forma de representació per sobre del tema
escull it D'una banda, aquest plantejament s'evidencia en els títols
musicals o per la utilització de termes propis del vocabulari tècnic de la
pintura -apareixen únicament paraules com harmonia, combinació o noms de
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colors t tonalitats rebutjant qualsevol tipus de referència a tstats d'ànim o
d ambients creats- De l'altra, es busquen un tipus de temes que no compor-
tin cap valor semàntic afegit sine és ti pur pretext per a la recreació
plàstica Quan Whistler pintà el retrato de Carlyie l'any i$?3, si be va
escollir un personatge important en la vida cultura anglesa precisament per
la seva defensa dels valors morals, preferí donar un títol al quadre que
expresses el seu plantejament de treball plàstic i el designa com
Arrangement m Grey gnd Black Respecte del resultat f mal del quadre, el
comentari del propi Carlyle és prou revelador.

" a Portrait not of my poor features, but of the clothes l had on,
which and not the face seemed to occupy the strenuous attention
and vigorous activity of my singular artist all the while" *

En aquestes pintures, l'harmonia cromàtica, l'equilibri o les limes
estructurals de la composició, o les formes del dibuix configuren el
veritable tema del quadre En aquest sentit, el moviment esteticità opta
decididament per una concepció formalista de la pintura i de l'obra d'art
D aquesta forma, l'esséncia de la pintura no es mes que la de mostrar durant
uns instants un joc de llum i color a la oaret, a terra o al sostre47, és a dir
per dir-no amb Wilde, "un quadre es una superficie meravellosament
colorejada* Acceptant plenament el principi formalista de la pintura i de
!es arts, wilde no dubtarà en portar-lo fins a les ultimes conseqüències
afirmant com un valor positiu el perill Implícit en aquesta concepció t, així,
"un quadre és també una cosa merament decorativa" *

En la reflexió dels estetes, el formalisme constitueix un principi
teòric fonamental D una banda permet determinar les característiques
essencials del treball artístic establint els elements de base, de 1 altra
intenta eliminar la divisió tradicional de l'ocra d'art entre forma i
contingut El formalisme estetícísta redueix forma i contingut a un únic
principi indestriable de manera tal que el valor artistic final depèn
únicament del resultat aconseguit considerat globalment tal i com és No és
gens estrany, doncs, que la reflexió estetícísta es refereixi a la musica
com el model de les arts Tota la capacitat expressiva de la musica emana
de la sola combinatòria dels sons 1 reuneix matèria i forma en únic producte
final en el que no es poden destriar els components sense destruir-ne el
conjuntm AIXÍ, per als Estetes, la veritable obra d'art aconsegueix
associar indissolublement substància i forma, però és la forma la que
determina l'especif icitat i el valor artistic en cada una de les obres
concretes.
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"the end is not distinct from the means, the form from the matter,
the subject from the expresston'm

A partir d'aquesta assumpció bàsica, la reflexió estètic i sta analitza
la situació particular de cada una de les arts i determmar-ne els elements
constitutius basics La musica ofereix el model indiscutible i, a i ensems,
és la prova evident de la validesa (Tuna concepció formalista que s'havia
format a partir de la pintura.

En el cas de la literatura, demostrar raplicació del concepte
formalista deis Estetes presentava mes dificultats ja que el llenguatge es
difícilment destnable dels valors semantics Ja Swinburne i Pater s'havien
enfrontat amb la qüestió especifica del llenguatge però r navi en obviat en el
context general de l'art Sera wilde qui més es preocuparà ffaplicar de
forma coherent el principi formalista a les arts del llenguatge51 La base
del seu argument consisteix en cercar el material de fons amb que treballa
la literatura, és a dir el llenguatge, 1, eoulparant-io als elements construc-
tius de les arts plàstiques, reprendre l'anàlisi dels procediments de
combinació formal del llenguatge En aquest sentit, el formalisme poètic
significa principalment recuperar les capacitats musicals de la combina-
tòria dels sons constitutius del llenguatge52 Malgrat això, la literatura no
pot obviar la seva naturalesa semàntica i el seu caràcter narratiu i, per
això, per a definir la seva especificitat artística cal referir-se als
continguts expressats La literatura, com a art del llenguatge i del temps,
és la manifestació artística oue pot aprofondlr més en la naturalesa
humana i en les seves grans veritats No pot renunciar (tones a les seves
capacitats creatives i aixt, si bé el valor d'una obra literària depèn de les
qualitats musicals del tractament, la seva artistícitat consisteix en crear i
enriquir la realitat separada de la literatura59.

En el context general del moralisme victorià, la separació de l'esté-
ttca dels condicionares t límits impostos per l'ètica pot semblar raspéete
més innovador de l'Esteticisme però no necessàriament és la idea més
fecunda de la seva teoria de l'art. Són molt més influents per a l'evolució
posterior de l'art principis com la revalorttzació dels procediments tècnics
en la creació artística, el descobriment del valor dels components formals i
de la seva relació condicionada al fer específic de cada una de les arts, o
tots els altres aspectes definidors del seu formalisme Aquestes idees
reverteixen en la recerca constant de l'obra ben feta54, en la qual, la
qualitat del acabat final s estableix en relació de criteris objectius
determinats en relació als condicionants tècnics de cada una de les arts
Així, el valor artístic depèn, en (rimerà instància, de l'adequació dels
resultats formals als condicionants tècnics implícits en la realització de
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l'obra, l en un segon nivell, dt l'aprofitament de totes les possibilitats
plàstiques i els efectes estètics que poden extraure's de la combinatòria
dels més simples elements formals En la concepció esteticità, runica
moralitat exigióle de l'artista és que persegueixi sempre la perfecció de les
seves obres Atxl, la conciencia artistica s'ocupa fonamentalment de les
diferencies entre pen realitzat o mal realitzat55 Només des d aquesta
perspectiva, ei principi de i art per t art és aplicable a altres tipus de
manifestacions artístiques, com les arts aplicades o el vestit% Aleshores
l'obra pen feta depèn, inevitablement, de l'aprofitament de les capacitats
del material i de les tècniques utilitzades en el seu tractament ** No té res
d estrany, que wilde, quan s ocupa del problema específic de les arts
decoratives defensi posicions similars o iguals a les practicades i
teoritzades per Morris si bé, en la concepció de l'art en general, i de les
Belles Arts en particular, !es seves posicions resultin antagòniques58

wiioe admirava profundament a noms com artista i com a persona
recollint moltes oe les seves idees en la seva pròpia reflexió De tota
manera, ultra la simpatia que Wllde podes sentir pel socialisme de Morris,
sempre l aprec» i els elogis de wilde pe«" robra decorativa de noms depenen
pròpiament de les característiques i dels plantejaments del Morris
oissenyador 59

De la mateixa fwma, er» l'àmbit de la reflexió estètica, el formalis-
me artístic dona pas a i elaboració teòrica del concepte d experiència
estètica Si i art es la recerca de la bellesa per ella mateixa» la seva sola
contemplació suposa ji una experiència estètica, però per aconsseguir-la
cal sentir plaer en la contemplació de Vobra pel que és, sense buscar-ne
altres aspectes -ço n podria ser la comprensió del tema representat-, i
aïllant la contemplació d altres sensacions En paraules de Pater, texpt-
nencia estètica prü%e te ii percepció del mon exterior descomposta en
impressions i de l'adotisr-** voluntàriament d'aquesta sensació que es
tradueix en plaerw Com a tal impressió, ) experiència estètica és instan-
tània i s'esgota en ella materna sense cap intenció de trascendencia En el
pensament de l Esteticisme, léMperiència estètica es defineix a partir de
la vivència d'un plaer similar a una sensació, que és autònom respecte
d altres facultadas humanes considerades en altres sistemes estètics, com
ei sentiment, la imaginació o la raó La bellesa consisteix, doncs, en
i experimentació d'un plaer que esdevé de naturalesa estètica, i esteticità,
quan s'assimila a d'altres sensacions que provenen únicament per la
percepció sensorial En aquest sent.., la creació artística es convertirà en
la persecució de (experiència estètica a través de 1 obra, perd a la vegada,
1 artista esdevé un personatge que només es relaciona amb la realitat
experimentant-la estèticament, i és aquesta seva peculiar observació
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distant la que expressa en Its seves obres

"Not the fruit of experience, Out experience itself is the end"61

A partir dels anys 90, en el període triomfant del decadentisme,
aquesta recomanació s aplicarà literalment de manera que el principi ae
! art per 1 art significarà essencialment la recerca de l experiència per
l'experiència en un procés d'introspecció personal que no pot tenir en
compte ni adonar-se de les implicacions morals que poden estar a la base
de moltes de les experiències viscudes en la realitat social Malgrat el seu
fort moralisme, wiide explica aquesta actitud davant la vida transformant-
la en un culte a 1 artif iciositat a la novel la The Picture ofDortan Grvy
(18915

Des d un punt ut vista teorie, la teoria estètica del corrent
Esteticità concreta amo el pensament estètic del segit M vi 11
recuperant d*una Panda la base sensorial de la psicologia empirista i o*>
1 altra, recorreguent a uri model de bellesa ideal assimilat als principis
classics i basat en la combinatoria 11 equilibri dels components formals62

In aquest sentit, no es estrany que Pater i wilde argumentin 1 existencia
d'un sentit específic encarregat dei de les impressions estètiques
d'una manera similar a com Hutcheson63, per explicar el plaer estètic dins
l esquema psicològic de Locke, navia de recorrer a nous medis sensorials
com el sentit de l'humor o el del ridícul Tampoc no sorprèn que wilde
requereixi del mateix de gust per explicar aquest sentit64 Pero, si
a l'època de Vempiriitnt ranaïlsi psicològica de l'experiència estètica va
donar origen ai concepte d inspiració i a la definició del geniw, en ei cas de
lesteticisme, la definició de 1 experiència estetica no implicava renunciar
als pressupostos del romanticisme i de tendències posteriors sobre ei
caràcter sagrat de l'art i la marginació social del gent creador En el seu
ideari pierai, m a igra t ser essencialment una teoria de) gern, els estetes
abandonen definitivament la problemàtica conceptual del Romanticisme
sense que això suposi rebut jar-la Per una banda, l'Esteticisme accepta la
f igura del geni però els seus sentiments deixen de ser 1 objecte d'expressió
estètica m orientar-se vers la seva percepció del món exterior Per
l'altra» en el sistema estètic, l'Esteticisme no renuncia a la imaginació la
facultat primordial del romanticisme, però, centrant la seva reflexió en ei
problema de l'experiència estètica, la imaginació esdevé una forma especial
de la raó que s ocupa de reconèixer i disfrutar les percepcions sensorials w

En aquest sentit és possible predicar una concepció formalista de l'art en
totes les diverses manifestacions, i, a la vegada, definir ei grau de bellesa
no en relació a un únic model formal sinó en funció de les característiques
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de cada mm de its arts. Whistler ja havia explicat amb t Is seus quadres t a
la seva conferencia en qui consistia específicament la mirada del pintor
Pater i wilde no tradueixen a la resta de Its arts t en dedueixen una
concepció tstltica general

En ti seu conjunt doncs, r ideari estètic ista no suposa cap innovació
radical respecte de ta tradició vuitcentista de la reflexió sobre r art La
seva aportació concreta consisteix més aviat en l'acceptació i valoració
positiva de les idees que es deriven de la sacrautzacio i de l'autonomia de
l'art com activitat especifica. En aquest sentit, Ifstetldsme és el primer
moviment que de forma conscient accepta sense objeccions totes les
conseqüències de la concepció romàntica de l'art i de l'estetica del geni
convertint-les en un programa a defensar L'ideari esteticità es pot
qualificar doncs d'una estètica del geni, però el concepte de geni no és més
que un concepte t un instrument axiomàtic S assimila i esdevé sinònim de)
mateix concepte d'artista, i com a tal, es postula com a necessitat la seva
separació del pu&iic, la seva marginació de la societat, l'obscuritat
essencial del seu discurs, 1 el valor de les maneres personals com a formes
diferenciades de Vestii Però en el seu conjunt, i ideari esteticità és
essencialment una reflexió soore les Belles Arts, i, si Bé les seves idees
estètiques tenen aplicació en el camp de les arts decoratives i d'altres
aspectes de la vida quotidiana, en fer-ho els hi atorga immediatament el
rang oe Bella Art Aquesta idea esdevindrà un dels plantejaments artístics
de pase de la recuperació artesana i del disseny en el Modernisme
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2.5.2. L'esteticisme MI tl disseny t l'arquitectura: Edward W.
6o<íw In (1833-1886)

L'influència del moviment estetista l dels seus plantejaments
estètics es feren sentir també en revolució de r arquitectura i de) disseny
D entre aquestes influències, una te 'es mes importants és el canvi
d'actitud del públic envers el dissenv 1 la formació d'una demanda
generalitzada per peces de mobiliari artistic i d'objectes d'art Tai i com
s esmentava en capítols anteriors» des de mitj; s dels anys 70 s observa
en la societat anglesa una predisposició cada vegada més generalitzada
envers el disseny, el oual troba acceptacii ta.il com a professió especifica
quant ai tipus de producte que crea Sens dubte, el procés de li progresaba
acceptació del públic corre paral lela al desenvolupament del propi taller
de Moms, perfectament consolidat com a empresa comercial des de
mitjans de la dècada Però la capitalitat assolida per Morris com hereu
directe i darrer exponent de la tradició Neogòtica domina el panorama del
aisseny angles fins al punt que resten relativament inadvertides
aportacions tan importants com la de Stevens des de la tradició
classicista i, sobre tot, les de Dresser i Godwin Tots aquests
professionals són exponents d altres corrents artístics contemporanis i
sovint mes importants per establir I evolució del disseny victorià
Tanmateix, la tendència mes general en traçar el panorama del disseny en
el darrer quart oe segle, és la de considerar Morris, Webb, Shaw, Dresser i
Godwin tots junts integrant un moviment generic vinculat al
desenvolupament del "Domestic Revival", conegut en arquitectura com
penode Reina Anna, i, en disseny, simplement com a període estetista67

Aquer'a visió es comprèn principalment a l'hora d'establir les diver -es
experiències que culminaren a finals dels anys 80, primer, en la creació
d associacions professionals de ciissenyaoors que, posteriorment,
convergiren en la fundació de les Arts 8. Crafts Exhibition Society i el
moviment genèric del Mateix nom, que dominarà el panorama i l'evolució
oe! disseny anglès fins a la importació definitiva dels principis del
Moviment Modern

Tanmateix, en considerar més detalladament els anys 701 pnnws
80, apareixen diferències substancials en els plantejaments professionals
i teòrics dels diversos protagonistes. En capítols anteriors, s na vist més
m detall les característiques de l'obra de Norman Shaw i de Christopher
Dresser, considerant-les postures alternatives, pero igualment
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fructíferes, a la seguida per Morris 1 els seus col·laboradors més pròxims
Un contrast similar apareix en observar la relació Que pot plantejar-se
entre loora t ti pensament de noms respecte dels principis de
l'esteticisme en sentit rtstrtng»t, o sia, tfe la traduca* oe ta cultura de
l'art per l'art en tl mor de les arts projectuals Possiblement, 11 matt t/c
ttrme <TArt Furniture*, emprat en aquista època per referir-se a un ctrt
tipus de disseny practicat i acceptat més majoritàriament, connota per si
sol la difusió social d'actituds típiques del corrent de l'art per ran D'altra
banda, també és ctrt oue certs autors contemporanis o> Morris treballen a
la mateixa època en un sentit totalment diferent a! seu que en general
s identifica com a cortnt o moda japonesista Així, sembla prou justificat
af trmar que tl Mov'.ment dt rEsttticismt, com a corrent relativament
coherent en tls feus principis estètics i artístic troba txprtssló també en
arquitectura i cisstny, i, per tant, esdevé un fenomen artístic identificable
estilísticament ta definició dun tstil veritabltmtnt esteticità troba en
la figura de larquittctt 1 dissenyador Edward W Godwin, en les
decoradofis dtl pintor Whistler 1 tn Its 11 lustraclons (T Aubrey Btardslty,
tls seus rtprtstntants més originals i crtatius

L oposició evident tntre la línia dt treball artístic i proftssional
*«rguida per Morris i la dels autors clarament identificats dins la moda
japontsista, com Godwin 1 tl propi Dresstr a lintel de la stva carrtra M,
queda ptrftctamtnt rtf itxada tn tl rtbuig txpllcit dt Morris rtsptcte de
1 "vi del Japó69 que, transformat tn mtrts rtstrvts, fwrtttn tls artistes
mes ciaramtnt seguidors d't H Així, pocs anys mts tard, en mttntar
tsbrinar l'evolució dtl dlsstny a la soclttat anglesa, un autor com Walttr
Grant procurara sovint posar dt rtlitu itrror del corrtnt japontslsta en
preferir I art otl Japó al dt la Xina, una tradició suptnor tn delicadesa i
qualitat artística tal i com navta mostrat Morris70 Crant fou col laborador
1 amic personal de Morris tant er» les activitats artlsttquts com polltiquts,
i també un dels exponents més significats dtl moviment dt les Arts &
Crafts així com un dels dissenyadors gràfics més famosos de la seva època
En el seu comentari, Crane recull textualment les paraults dt Morris l'art
genuí del Japó pot ser un bon estil per al tractament decoratiu perd és
sempre superficial, dirigit a obtenir únicament efectes estètics t delicats
U seva debilitat fonamental consisteix en la manca del que Morris
anomena sentit arquitectònic de l'ornament En aquest sentit, s oposa quasi
escenogràficament als principis tradicionals d'adequació, simplicitat
formal i equilibri estètic característics de 1 última versu- del neogotic t
de lest H Pe ma Anna71

Malgrat la visió de Morris 1 fltis seus seguidors, el japonestsme a
Anglaterra no fou únicament un "revival" ni tampoc un corrent imitatiu com
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ho havien estat tls diferents estils històrics en its decides anteriors
l art del Japó va suposar principalment un model estilístic que evidenciava
factors rarament considerats en revolució te l'art angles alii, per
exemple, en (aspecte formal, mostrava UM nova manera d acordar el
problema de la forma f la composició, tfentendre l'equilibri a partir
d asstmetnes i de remarcar 1 essencialttat de les formes pures i
estructurals, des del punt de vista estètic, a més, el japonestsme va
suposar i adopció de la delicadesa com a categoria estètica integrant- la
com a ferma de bellesa essencialtsta e introspectiva expressiva gràcies a
una nova sensibilitat dels colors, dels matisos t dels tons, finalment, des
del punt de vista tècnic, l art del Japó palesava un profund reconeixement
de la precisió tècnica que cerca un màxim de refinament en l'of ici,
demostrant a la vegada les possibilitats estètiques d'aprofitar les
Qualitats plàstiques de determinats materials D'aquesta manera, el gran
ensenyament del japonesisme fou el de mostrar una nova forma de visió t
una consideració dels objectes mes banals que podia integrar-se
perfectament a les tradicions autòctones í a les formes populars
mitjançant un procés de simplificació en el plantejament estructural i en
l efecte final del resultat72

Aquesta síntesi es la gran aportació d'Edward w Godwin a la
tradició arquitectònica La seva obra es caracteritza principalment per
rapiicació de i espa» 11 equilibri japonès a la concepció compositiva deis
edificis, i tamoe en peces de mobiliari, integrant-la a les tipologies
autòctones angleses derivades del Gotnic Revival i l'arquitectura
domèstica n Aquesta síntesi es tradueix, per una banda, en la simplicació
de i organització volumètrica de l'edifici i dels elements estructurals, i,
per i altra, en la composició Dimensional de la façana La concepció de
1 edifici mtegr a una racionalització dels seus components espaials,
subratllada per la fragilització dels elements de separació i per
(evidenciado dels nuclis estructurals, és a dir, juntes i suports En el
tractament de la façana s adopta una frontali tat assimetnca basada en la
distribució equilibrada de les parts estructurals sense recorrer a
ornaments en la composició S'adopten colors suaus 1 s'eviten els
contrastos per aconsseguir un efecte global delicat És en la sintesi
estilística de i arquitectura de Godwin on ei japonesisrne esdevé mes
fructífer ja que integra elements propis de la tradició neogotica i Rema
Anna apresos durant l'època de formació, conjuntament a una recuperació
del classicisme estetista a partir dels models de l'arquitectura del
període de la Regència, i més concretament dels edificis blancs de John
Nasn74 L'edifici mes conegut de Godwin i més emblemàtic de
l'arquitectura esteticità, és la White House, la casa que l'any 1877 va
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construir a litt Stritt per a WMstler. El nom amb que popularment es
coneix la casa, "wrme Heust", palesa meara més ti contrast existent entre
restii dt Godwin i ti dt Wet», I arquitecte que vtnt anys aoans havia
construït la "Red House" ptr a Morm

En ramblt de) disseny, l'obra dt Godwin es caracteritza per
i adopció dels mateixos principis out en r arqui tec tura Com a est et teista
convençut, defensa la unitat dt les arts i per tant propugna ia necessitat
o, més aviat, ti drtt dt l'arquittctt a disstnyar ti mobiliari i la dtcoraao
interior dt l'edifici construïtB Així, ptr txemple, l'any 1862 Godwin
havia intentat posar tn pràctica tl principi rusk»nià d integrar l'art amb la
vida quotidiana decorant dt forma exquisida la seva pròpia casa a Bristol
En aquesta obra, Godwin posa ja its Pasts dti qut esdtvindria 11 model
característic dt la dtcoraciò tsttticista que Whistltr t la majoria
d habitants dt les casts de Bedford Park adoptaran poc desprès76 its parets
eren llises i tractades amb colors >uaus, i tl mooiliari ts rtduia a objectes
japonesos de la stva col leccio, tsptciaiment gravats, algunes catifes
perses i moblts antics Rtsptctt (Ttsoutmts decoratius anttriors com, per
exemple, els del ptrlode victorià primer i mig, o àdhuc dt ¡a mateixa època
com els creats ptr noms i wtbb» tn tis mttriors dt Godwin sorprèn la
simplicitat 11 estilització formal aconstguida stnst caure mai tn
! austeritat Es rtdutix extremadament la quantitat d'objectes utilitzats en
ia decoració, els teixits dtsapareixtn quasi complttamtnt tliminant-los
excepte tn els llocs on son tsstncials i substituint-los ptl tractament
cromàtic dunes partts simplement pintades, quan son indispensables
s opta ptr models dt la tradició històrica t cultural dt més qualitat
artistica, com its catifes perses Tot això atorga als espais dt Godwin una
exquisida simplicitat estructural basada únicament tn Its formes pures i
abstractts D aquesta forma, la stva obra connecta dirtctamtnt amb
algunes dt Its tendencies menys ornamentares dt) Modernisme com és
i escocesa i, més particularment, 1 obra de Mackintosh

En tl cas concret del mobilian, tls dissenys dt Godwin ts
caracttritztn pnncípalmtnt ptr l'tsvtlttsa de Its líntts tstructurals i la
simplificació dels components. La stva obra més Important, qut donà peu a
la difusió dt Vestii Godwin des dt mitjans dtls anys 70, apareix publicada
tn un catàleg sota tl títol genèric d "Anglo-Japanese Furniture" (1677) Els
moblts publicats aquí palesen una reducció conceptual del moble als stus
elements tstructurals, tractats com a tais, Alxl, s'estableix un fort
contrast entre l esquelet i its superficies out rompien, unificats a partir
del tractament diferenciador dt Its juntures t per la coherència
constructiva general basada tn l'angle recte Ha desaparegut
definitivament qualsevol element ornamental afegit, la funció decorativa
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es basa excessivament en l'organització dt la forma I la seva adequació
als principis estructurals De forma similar, la uuail·lat estètica
s aconsegueix mitjançant tl rigor conceptual 11 ajustament oe proporcions
AIXÍ, doncs, tl tractament general del moble ja no Dusca nmpressiò de
solidesa, o d'honestedat constructiva, assimilant-se als models populars o
rústics tal t com es plantejava restii dt wepo Godwin cerca un tftcte
generai de transparencia i dt lleugeresa que permeti crear un ambient
quasibé atri, basat en ei creuement ortogonal dt línies i plans, on sempre
dominen its Units, L'efecte atri s'augmenta pel contrast del moble amb el
tractament general de i espai de forma out la suavitat dels tons paí ids dels
murs i paviments esta equilibrat pels mot)les, normalment lacats en negre
seguint el procediment japonès

En l'aspecte cromàtic, els Interiors de Godwin sedueixen tfaprop les
suggerèrcits fetes per wnistter en els seus quadres » en ei dissenv dels
marcs Segons descnu Crane 77, en diverses %xpo$iaons de I oora Q*
Whistler hom remarcava la sensibilitat i la subtilitat dt l marcs» que
buscaven, mitjançant una degradació de tons ! de motius ornamentals molt
geometries i estmtzats, complementar i continuar la tonalitat dels
qyaflres A mes, en daltrts ocasions, Whistler havia utilitzat els mattuos
entens en la preparació de tota la sala ̂ exposicions buscava la suavitat
del '*or»junt a partir de la matitzactó subtil dels tons Aquest ts el mateix
prince, que Godwin empra en els seus dissenys de mobles, en el
plantejament general de la decoració d'un espai i tn el tractament
cromàtic de les façanes dels seus edificis

Malgrat que l'habitació mts representativa de l'esteticisme
decoratiu sigui la "Peacock Room* de Whistler78 a través de 1 obra dt
Godwin «esteticisme aconstgutix realitzar ei seu somni deiquisidesa
amoiental i de refinament artístic en tots els aspectes de la vida
quotidiana. Basant-se en els tltmtnts mts simples, Godwin aconstgutiM
una estilització expressiva tn tl qual és tl propi espai tl dut esdevé tl
centre d interès del procediment decoratiu Possiblement aquest és tl
factor que mts l oposa al sisttmes de decoració Victorians en els guals la
percepció de l'tspa« quedava sempre diluïda en els detalls i els objectes
escampats per i habitació Però. a més, ti sistema dt Godwin aconsegueix
rtvaloritiar tl ca, acttr artístic dtls diftrtnts objtctes i mobles
precisament per que els aïlla tn l'espai com a únics centres d'interès AIXÍ,
tl disseny estètic i sta. però més concretament l'estil Godwin -que ja fou
imitat i divulgat a mitjans dtls anys 70 *-, és la tendència que millor
anticipa tl proper modernisme, però més tn la versió continental que la
purament anglesa El contrast estatlert entre moble i ambientació atorga
la categoria d'art a Its diverses peces de mobiliari fins a justificar



419

plenament li denominació d"Art Furniture" amb QUI es divulga l'estil en
aquesta època L'esquema out Whistler havia iniciat a la famosa "peacock
room" en la qual, tot resquema decoratiu es ima al servei, a modus dt
fons, dt Its grans pintures dt pavons dels murs tractades molt mes
gràficament que plàstica, es repeteix substituint les pintures per d altres
peces artístiques encara que siguin motiles D aquesta manera, es senten
les bases pr a dos principis fonamentals del modernisme continental en
primer Hoc, la conversió de tots els objectes en obres d'art, i, en segon
lloc, la recuperació dels elements estructurals d'objectes i edificis, i la
seva estilització formal con* a principal element del treball artístic i
ornamenta!

Per aquesta raó, no fs doncs gens aventurat considerar la
influència de l'obra de oodw'n, i també Vap«rtaclö de Whistler en la
definido estilística del modernisme En aquest sentit, malgrat les
diferencies cronològiques, no es tan Godwin com Aubrey Beardsley I autor
que millor rtyneïM en la seva obra la cultura esteticità i els precedents
del modernisme AIM!, si Godwin va treballar principalment amb
anterioritat a la dècada dels 90, i ocra dt Beardsley apareix en la seva
totalitat durant la dècada dels W Godwin participa dt la formació del
corrent esteticità i la divulgació dt la stva otra es paral lela a
1 acceptació de l'estètica i la literatura dels Estetes Beardsley, en canvi,
havia nascut r any 1872, poc desprès que Godwin obris la seva primera
empresa de decoració, i, per tint, tota la seva vida transcorre en el període
de consolidació del moviment al que tampoc no va sobreviure Seardsiey
morii el 1898 quan wilde encara no havia sortit de la preso de Reading
Entre ei >892 i eii898 va realitzar la totalitat dels seus dibuixos el 1892
U lustra la Horte ßirtftur, la seva primera obri, r any següent prepara
l edició 11 lustrada de la Salme d Oscar wilde a qui sovint cancatuntza en
els dibuixos, i el mateix 1893 apareixen les primeres cobertes i dibuixos
per The veí lo* Bo* amb els quals es dona a conèixer t esdevingué famós
Per tot això, junt a les característiques de les seves H lustracions,
Beardsley constitueix, potser encara més que WUde, l'artista mes
representatiu del decadentisme dels anys 90, darrera manifestació del
moviment esteticità Així, si per una banda Beardsley es contemporani i
fins i tot posterior a l'aparició dels primers dissenys plenament
modernistes m -la qual cosa explica no pocs dels trets estilístics dels
seus dibuixos-, de l'altra» des del punt de vista de la temàtica tractada,
1 obra de Beardsley apareix com la millor manifestació plàstica de les
idees de l'esteticisme
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L'obra dt Beardsley es composa guasi exclussivament
d'li lustracions, ia majoria destinades a 1 Ubres complerts l formes sèries
completes, o altres son dibuixos individuals destinats a ia coberta o ai
frontispici de publicacions periòdiques, com The YeHowBoc* $ Tr* Savoy
Beardsley realitzà també algunes litografies principalment destinades a
composar cartells, perd la majoria dels seus dibuixos són sempre en blanc
1 negre realitzats amo piuma t tinta in els seus primers dibuixos, reprèn
el procediment característic dels dibuixos en blanc i negre de l'època
artúrica de Rossetti t Burne Jones81 Posteriorment, per influència dels
gravats japonesos, simplifica les línies t la composició del dibuix fins
obtenir, sempre en blanc i negre, un estil molt estilitzat tant en el
tractament dels detalls decoratius com en els elements estructurants de
la composte^ mai mancats d'equilibri Els darrers dibuixos anticipen els
esquemes decoratius i la forma dels detalls dels modernismes més
geometries, com el de Mackintosh i e! dels vienesos Tanmateix, Beardsley
recull tamhe la tradició anglesa dt la caricatura i utilitza la simplificació
de gests » expressions iniciada pels primers cartellistes com Chérèt i
Hardy Perd si bé restii de Beardsley pot semblar molt decorativista,
combina un fort expressionisme en el tractament de les figures La
crueltat de les mirades, la duresa dels trets de la cara 11 afectació de les
actituds dels seus personatges s'equiparen en força expressiva als retrats
de Toulouse Lautrec i connecten I obra de ni lustrador anglès amb la dels
Expressionistes nòrdics i germanies D altra banda, l'afectació de postures,
moviments i expressions son contrastats amb un fons sere i reposat,
tractat molt exquisidament. Però on apareix la mesti ¡a ti lustradora de
Beardsley és en el tractament dels teixits, en la representació de les
sedes, dels brocats i dels brodats, i de tuts els ornaments de la toilette
femenina Per això, moltes de les seves H lustracions resulten un gran
retrat costumbrista de l'època i de 'es actituds dels estetes, no exents de
sarcasme

D'aquesta forma, els dibuixos de Beardsley expressen perfectament
l'ideari caract« istic del moviment esteticità, pero també molts dels
principis que, heretats del romanticisme, conformen l'univers artistic del
segle xix una certa morbositat general en el dibuix t en les expressions,
una tendència a tractar temes escabrosos amb una delicadesa extrema, i un
refinament detallista dels escenaris i els objectes accessoris per recrear
un ambient preciosista en interiors i Jardins No endebades apareixen
sovint representats mobles de Godwin en els fons ambientals
L avantguardisme de l'estil de Beardsley, però, excedeix la cultura de i art
per rart per esdevenir un clar precedent de l'evolució grtf ica del segle xx
AixO esdevé del tot evident quan es comparen els seus dibuixos amb les
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il·lustracions out Burnt Jones estava preparant per Its mateixes dates per
a la Keimscott Press de Morris

No es doncs aventurat considerar i otra dels aissenyadors
tsttticistts, dt Godwin, wWstltr o itartísley, com aim influència decisiva
tn la formació dels caràcters estilístics del modernisme Però tls
tnstnyamtnts continguts ei aquesta ttndència fortn més seguits tn
d altres conttxtts culturals que a la pròpia Anglaterra Les connexions
s'èstablèixèn molt més claramtnt amb l'obra dt Mackintosh a Glasgow, i
fins i tot dels vienesos de la Secessió, que amb el desenvolupament de la
majoria dartistts inscrits tn tl movimtnt dt Its Arts & Crafts, amb
txctpcio dtls autors mts avantguardistts tfaqutst corrtnt, com Mackmurdo
o voysty Godwin havia trtballat principalmtnt en la década dtl 1870, però
la stva obra no trobi una acceptació generalitzada sinó de forma paral·lela
a la difusió de l esteticisme en tls ambients artístics i Hítraris Vers el
1800 ja apareixen imitacions del stu mobiliar» i quan, a mitjans dels anys
80, sorgeixen les diverses associacions de professionals que convergiran
en la formació de les Arts S* Crafts Exhibition Socltty, I'oftrta de disseny
tn tl mtrcat es pot qualificar quasi de la moda Godwin Ptr aquesta raó no
es doncs estrany que sigui I obra de Godwin i dels altrts artistes
esteticistes les que preveuen i dirigeixen 1 evolució vers el modernisme En
aquest sentit, tl principi rtctor de la práctica artística del Modernisme, el
que converteix tots els objtctes dus tn obres d'art, no és sinó la conclusió
estètica lògica de 1 actitud dels estetts de rodtjar-se sempre de bellesa i
del desig pre-rafaelista dt rtftr una rtalitat mts ben dissenyada

Tanmateix, st des dtl punt dt vista de la creació pràctica i de la
labor proftssional dtl disstny, la incidència dt Itsteticismt és un
ftnomtn evident en ! estil dtl darrtr ptnodt victorià, no succttix el
mattix quan a la rtf Itxtó ttOrica soOrt tl disstny i tl mon dels objèctts
Respecte dt la teoria, lestetlcirme no suposi cap aportació especial ni
aporta noves dades dtls nous principi professionals out regien tl disseny
des del 1675 E n paraules de C rane

*'t was somewhat amusing to see the travesties of ideas which had
öttn currtnt in artists circles for long before now proclaimed as
tht ntw gosptl of aestfwtic salvitin"m

L'esteticisme en arquitectura i disseny constituía una nova
tendencia per a 'Obtenció de bellesa tn U vida quotidiana, però
contràriament a Morris, això ne implicava replantejar qué tra aquesta vida
quotidiana i mtnys tacara z**i\ era rtaimtnt la vida tn tl stu entero
quotidià 0 aqutsta rranera, dtdicant~$e txclussivamtnt a la producció
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d objectes de qualitat aconseguiren realitzar finalment ti d'Henry
Colt t del Príncep AlDert creant un nou sector de la produce 10 »nflystrial
aedicaoa exclussivament a la f aoncacio d objectes falti qualitat
artística

Ptr aresta rad, si tl dlsstny tstttlcista així corn t1 modtrnista
posterior son decisius en la denntc'ó <Jt restil propi del darrer període
victorià t ptr a establir el caràcter professional at 1 activitat M
aisstnyaoor, no ttntn la mattixa ircicftnaa tn rtvolucto dt la ttoria flti
disseny Aquesta està dominada per la f'gura út Morris. D'aouesta mantra,
stmbla pfou tnctrtat afirmar ̂ « I tiptritrcia <Jt Its Arts & Crafts
angttsts tstabltix una smttsi tntrt Its aportacions tstiHstiquts
disstnyadors tstttts i ti marc ttoric dt la rtf It MIO momstana
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2 5.3. Evolució del moviment socialisti anglès.

St en i àmbit del disseny, la dècada dels 80 correspon al període de
consolidació de la professió de dissenyaoor industrial, en ) àmbit històric t
polític correspon a repoca de formació del moviment socialista angles, un
mov5ment obrer organitzat que per primera vegada assumen una
intencionalitat política revolucionaria. En aquesta època, el moviment
sindicalista pren una nova orientació i comenci a organttzar-se en base a
criteris totalment diferents als del sindicalisme tradicional originat en
els anys 40 durant les agitacions cartistes E) període també veu el
resorqíment de la conf Hctivitat laboral i tornen a tentr lloc fans
manifestacions de masses, ara, però responen a esquemes i procediments
oe lluita qualitativament diferents als d èpoques anteriors Arreu es pot
descobrir la influencia de petites organitzacions de caràcter socialista que
puqnen per la consolidació tfun partit polític representatiu de la classe
dels treballadors que doni expressió als seus interessos de classe Ei
marxisme però també d altres formes de socialisme i d anarquisme han
començat a difondre s entre l esquerra anglesa a traves d aquestes petit??
organitzacions i així arriben al si del moviment obrer condicionant la
matela concepció de l'acció sindical [i aquest sentit, doncs, els mys 80
constitueixen la fase decisiva de la reorganització del movirr *nt obrer tant
a nivell sindical com a nivell polític mtjançant 1 aparició de grups polítics
de classe M Independentment de l'activitat conc, età o la particular
estratègia política d aquestes organitzacions, ]a singularitat de la dècada
prové de la divulgació de les idees socialistes i com aquestes conviuen amb
d altres actituds més característiques de l'esquerra anglesa històrica f ms
acabar per convergir a finals del segle en la constitució d'un partit politic
dels treballadors anomenat des del 1900 Partit Laborista

Comparatiu Tient, la formació del socialisme angles es
relativament tardana respecte a d'altres països atès el desenvolupa- ment
industrial d'Anglaterra durant el segle XIX. D'altra banda, el mateix
socialisme angles una vegada format presenta diferències substancials
respecte a lorieniaciO ideològica dels moviments obrers d'altres països
desenvolupats, com França i Alemanya Destaca, en aquest sentit, l'aspecte
que potser es més destacable és el w »relament que el marxisme com a
teorii política i com a concepció ideològica tingué entre ei proletariat
angles Una segona diferencia important seria el poc interès que demostra
el moviment obrer angles per les opcions internacionalistes i la mínima
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participació Que va tenir en li I» Internacional (AIT] malgrat la presència
del propi Marx a Anglaterra Finalment, també resulta significatiu tl poc
ressò que tingueren a Anglaterra Its polèmiques teòriques ocorrtgydes er»
el continent, com la que enfrontà Marx 1 Sakuntn a finals (tels anys 60 Les
peculiaritats del socialisme anglès responen a causes molt diferents f
d entre aquestes una de its més importants és la mateixa historia política
anglesa Tampoc és despreciable ¡existen- cía a Anglaterra de tota una
tradició autóctona de ptnsament critic respecte de la societat industrial i,
també, la d'un important corrent reformista tant des del punt de vista
teòric com polític Per tot això, les característiques especifiques del
moviment angles son producte de la mateixa evolució de la societat
victoriana i responen generalment a causes històriques

Ja des de l'època (fel moviment cartista, la lluita dels treballadors
pren una orientació marcadament reformista La Carta del Poble, redactada
ei 1838, era un document que reculiia la vella aspiració de les classes
mitjes en pro del sufragi universal i propugnava una reforma de la llei
electoral similar a la out s'havia promulgat l'any 1832 Junt a la reforma
política del sistema extent, el moviment cartista lluitava també per una
millora de les condicions laborals en ei sistema industrial malgrat que en
molts aspectes ei seu programa polític s adrecés mes a la transformac 10
de la situado agrària que a 1 organització del capital04 En conjunt darrera
la defensa de la carta es trobaven unides es classes menestrals, les
classes mitjes que no havien accedit al Parlament amb la reforma anterior
i els obrers qualificats cerrotats en les lluites sindicals dels anys 30 Per
aquesta raó, malgrat la virulència I la confiictivitat laboral que el
moviment tingué a les zones més industr tai i tzades d Anglaterra a causa <le
la crisi econòmica dels anys 40, el seu programa de reforma política es
basava en '2 reforma del sistema polític existent, no en el seu trasbals
revolucionari El cartismo, a causa de la stva composició social,
difícilment podia acceptar la lluita de classes i menys enera reconèixer
el paral leiisme existent entre la propietat de la terra i la propietat del
capital * Essencialment es tractava d'un moviment de reforma política
sense cap programa econòmic definit, nt tampoc no va trobar una direcció
política coherent L agitació laboral fracassà per manca <forganització
tècnica de les vagues t aquestes acabaren a causa de la fam Després de la
desfeta ¿;l Cartisme el 1048, el moviment obrer anglès pràcticament
desaparegué Aquesta constituïa la segona derrota important que coneixia
el proletariat anglès la primera havia estat la implantació de) "Lock-out" a
mitjans dels anys 30 després oe les mobilitzacions empreses pels
incipients sindicats
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L'evolució 11) trocís de lluita protagonitzat pel moviment cartista
posen clarament oe manifest una de les dificultats més importants amb
que es trobi el proletariat anglès durant el segle xix Es tracta de la manca
de consciència de classe que tingueren els treballadors industrial ja des de
les primeres lluites L'òrgan t trac ió sindical n'és el millor exemple. Els
sindicats originaris foren a principis de rera victoriana agrupacions de
treballadors promogudes pels obrers més qualificats de cada ram de la
producció per separat, eren 1, sobre tot es consideraven, els nereus
directes dels antics mestres artesans l dipositaris per tant d'un saber
tècnic que calia defensar Tanmateix, acuesta hab.iitat obrera no responia
a la divisió social del treball pròpia de la societat pre-indiisi n al ien al
contrari, recollia l'aparició de nous oficis i la qualificació derivava del
domini dels nous aparells tècnics Per aquesta raó es diferenciaven dels
obrers sense quaiif icaciC ("unskilled") que podien treballar en fàbriques de
qualsevol tipus despeciai'tdt comercial96 Les diferencies establertes en
base a la competència professional es ref lexaven també en les condicions
de vida de forma oue els obrers més qualificats disfrutaven de sous més
elevats i una garantia de treball mentres els equipaments tècnics no fossin
renovats Aquesta diferenciació relativament classista tambe fou causa de
la impotència del primer moviment sindical per assumir un programa
polític definit en base als interessos de classe87 El primer pas en aquesta
direcció s emprengué en fundir les associacions dels diferents oficis en
una sola organització r any 1851 El segon pas, encara que relativament
modest, el donaren els remanents de la desfeta del cartisme Aquests foren
els pocs membres dels sindicats que ajudaren els refugiats polítics que
arribaven del continent després del 18501 que, apropant-se a Marx,
esdevingueren decididament socialistes Participaren encara que molt
modestament a la AIT i organitzaren, si bé amb una actitud dif ident
respecte del socialisme continental, el congrés de Londres del 1864 en el
qual el ropi Marx jugà un rol decisiu

Tanmateix, atesa la poca implicació del sindicalisme angles
general en les empreses de Marx, els líders socialistes perderen
definitivament l'esperança de l'acceptació del marxisme per ptrt de la
classe obrera i reprengu ren la mateixa orientació del moviment cartista
intentant l'aliança amb les classes mitjes Des d'aleshores, la ni storia dei
proletariat angles va unida a la del partit liberal i sobre tot a la de la seva
ala radical En aquesta època el socialisme com a tal quasfbé va
desaparèixer totalment sinó fos per la pervtvéncta del cooperativisme
owemsta i d altres formes de socialisme religiós com el de Kmgsie • i els
nereus del moviment d'Oxford En aquest sentit, la desfeta del moviment
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cartista va suposar essencialment la desaparició dels valors utòpics de les
formts dtl pensament obrtr * 11 fit out Homs tscrivls una novel la
utópica molts anys mes tard esoeve tn aquest contente històric un fet
doblement significatiu atès que, en gran part, recull tota una tradició de
reflexió social amb la intenció cfaoropar-la a la vistò clentlfista del
socialisme

En termes generals, doncs, la manca de plantejaments sw'alistes
diferencia sufcstancialment el moviment obrer angles de mitjan, de segle
dels moviments contemporanis tfaltres països europeus l'i >roximació del
proletariat anglès a les classes mit jes i al programa politic del
liberalisme, amb la consegüent acceptació de la via reformista, ja es per
si sola una diferencia prou significativa No obstant, això es, en fan part,
producte de la peculiar situació social í politica d"Anglaterra en el segle
XIX Enpnmtr lloc, l existència d un govern constitucional idei
parlamentarisme politic en el qual s navien pogut introduir reformes en el
passat semblava legitimar !a via de la reforma política mitjançant la
lluita radical tn segon lloc, la crisi econòmica dels anys 40 havia
desaparegut t det üe i Exposició oei 1851 es vivia una fase de prosperitat
econòmic? que navia permès a la major part de la classe obrera millorar
una mied les seves condicions de vida Finalment, la repartició geògraf ica
dels :entres industrials per tot el país dificultava enormement la formació
dun moviment unitari89 Tot això influí, a considerablement en els
treballadors anglesos condicionant la seva lluita política en un aspecte que
encara es mantindrà mqiestionat oorant la carrera política de Morris es
tracta de la confiança ?f laccio parïamemaria, i posteriorment en l'acció
institucional, com a forma d aconseguir portar a la practica les
reivindicacions de classe90 Serà el propi Gladstone, líder dels liberals,
qui, en el seu darrer mandat, ampliarà el sufragi a tots els només pares de
família fent, així, possible out els líders dels treballadors accedeixin a la
Cámara dels Comuns f al Joc polític per la via parlamentaria confirmant
les velles aspiracions reformistes de l'esquerra anglesa AIXÍ doncs, la
formació del moviment obrer angles amb una intencionalitat política
s'assimila, des del 1850, a la política del Partit Liberal i el socialisme com
a concepció política no reapareixerà a Anglaterra fins que, a principis dels
anys 80, Hyntímnan funda la Democratic Federation

Des del punt de vista teòric, el socialisme angles te també algunes
característiques pròpies que expliquen en grm part la dificultat per a la
difusió de les idees marxistes fins i tot amb posterioritat al 1880 En
aquest sentit, un element original del moviment obrer angles es la forta
component moral i religiosa del seu ideari, també present en el pensament
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radical Ja aleshores, its reforme:-» cartistes constituïren més una reacció
front a la injusticia sodai que a rebotado económica de la societat
industrial il mateix refús ce la injusticia social havia estat el principi
basic de tota la tradició de critica a rtndustrtaltsme D'altra banda, per
influència de Cobbett, però també d'Owen t dels altres socialistes utòpics,
el moviment radical continuava considerant la reforma agrària com la
reivindicació principal Això dificultava enormement que es prengués
consciència de la injustícia implícita en la gran industria La propietat de
la terra continuava sent la gènesi de tots els mals 1 rarament es reconeixia
i assimilació existent entre el gran capital i els terratinents ja des de la
primera reforma electoral Fins i tot Henry Georges a Progress mi Poverty
(1879), un dels llibres que més va incidir en la difusió de les idees
socialistes a Anglaterra, planteja la seva reforma en base únicament a la
destrucció del monopoli de la terra mantenint la confiança en les lleis d*
la competència \ el laissez faire per part de l'Estat91

En aquest sentit, fou la critica políticament conservadora, des de
Carlyle a RusMn, la que millor comprengué el funcionament de l'explotació
econòmica en una societat capitalista a partir de la divisió del treball i la
industrialització Tanmateix, des de ! òptica obrera difícilment pod'a
traduir-se aquesta critica, en una proposta política progressista i molt
menys dirigir un programa de re'orma dins del sistema existent malgrat
eis esforços de RusMn per adreçar-se als trebaliadoi s, degut
principalment a 1 accentuació dels models artesanals de producció
característica d aquesta tradició de pensament En canvi, la visió
reformista recollia les propostes desenvolupades pel radicalisme polític i
et nou liberalisme defensat per autors com John Stuart MÜH, en alguns
aspectes Matthew Arnold La influencia d aquests autors en e l socialisme
anglès explica en gran part la importancia de les organitzacions radicals
en la direcció del moviment obrer l la seva vinculació al sindicalisme
tradiconai La presència dl idees mi 11 lañes es descobreix darrera les lluites
per la reforma del parlamentarisme a traves de lactuació institucional
primer a nivell municipal i posteriorment a nivell de corporacions de
municipis91 En segon lloc, l'obra de Mill 1 la Ce tota una tradició de
científics t pensadors positivistes d esquerres -com Thorold Rogers, un
historiador dt reconomia a qui homs cita *- aporta al pensament
socialista angles, a través te la Fabian Society, una base científica
diferent a la de Marx la qual cosa dificulti considerablement la formació
d una unica ortodòxia marxista com havia de succeir en altres països En
aquest sentit, quan el pensament de Marx arribi a Anglaterra, especialment
a partir de la traducció te Das Cipttal, el marxisme entrà a formar part del
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patrimoni generai dt! pensament socialista però sense obtenir cap postelo
preferent excepte en ei cas dt determinades organitzacions petttts con la
que dinota ti propi Morris

La poca dtfusid de lobra de Marx a r Anglaterra on eli mateix
residia des de les revolucions del 1948 és si més no sorprenent. Abans de
traslladar-se a viure definitivament a Londres, Marx havia entrat en
contacte a traves d Engels amb els líders del moviment cartista t amb les
diverses organitzacions de refugiats polítics, principalment les alemanyes
Tanmateix, desprès o>1 fracàs de la revolució del 1848 amb la consegüent
consolidació de la reacció política a Alemanya, i la desfeta cartista a
Anglaterra, Marx deixi de relacionar-se, excepte en contades excepcions,
amb eis pocs remanents del moviment obrer anglès fins que aquests
renunciaren definitivament a la possibilitat de crear una organització
marxista de masses Des d'alesnores i fins i tot durant el període de la i
internacional, Marx i els anglesos no tenen sinó relacions esporàdiques i
recels mutus, la qual cosa encara feu mes difícil la difusió del pensament
marista El propi Manifest Comunisti que havia estat putllcat a Londres
per primera vegada i traduït a 1 anglès per un ex-cartista 1 any 1850, no
torna a editar-s? f ms ben entrats els anys 70

L efecte global d aquesta situació fou que el propi Marx va anar
perdent de f^rma graoual l'intere? *r la situació anglesa i per la seva
cjpacitat revolucionaria Tanmateix, malgrat la pèrdua progressiva
d influencia del moviment obrer i adnuc dt i sindicalisme, la situació
econòmica d Anglaterra i el seu desenvolupament industrial navien de
suposar per a Marx una base d'experimentació de primera mà pels estudis
economies i mstoncs que aleshores desenvolupava al Brittsn Museum94

Pero tambe en aquest aspecte I anlHsi marxiana no semola tan interessada
per replantejar-se el f?nomen dei capitalisme en la segona fase de
desenvolupament t continua dirigida vers la situació d'Alemanya Això
podria ser una rac per explicar el perquè el proletariat anglès, molt mes
preocupat per la problemàtica específicament anglesa, no s interessa per
una teoria del capitalisme general construïda a partir duna situació
històrica de l'exterior i basada en un principi Internacionalista. D'altra
banda, el marxisme comportava una contradicció difícilment superale amb
el sentiment religiós, aleshores molt arrelat a la societat anglesa i adnuc
entre la majoria de la classe obrera*5 En qualsevol cas, el cert es que e!
proletariat anglès no va ser receptiu al socialisme de classe 1 molt menys
a r i dean marxista fins quasibè finals de segle quan, a partir de la crisi
econòmica dels anys 70, es posaren les bases per a un nou sindicalisme i es
senti la necessitat de crear una organització política que, dacord amb ei
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joc democràtic ancles, defensis tls interessos de classe
L'anv 1801, Hyndman va fundar et prim«* partit que tenia una

intencionalitat política de signe socialista t que es declarava marxista
l adopció del programa socialista per aquesta organització serà en gran
part otra del propi McrHs després del seu Ingrés al partit l la seva
immediata incorporació al comitè central La vinculació de Hyndman amb el
marxisme fou però més teòrica que real Poc yesprés de la fundació del
partit, Hyndman s enemista amp Marx l Engels, cosa que deixa la seva
organització sense la protecció dels dos dirigents polítics 1 teòrics més
importants del proletariat i, per tant, totalment aïllada dels partits
internacionals Posteriorment, sorgí I enemistat entre Hyndman i el propi
Morris» això obri una crisi interna que va culminar en una escisio i el
naixement de la Socialist League, partit format a! voltant del carisma de
Morris

D aquesta manera, encara es refassa mes la implantació del
socialisme a nivel polític i el moviment obrer va haver d'esperar encara
yna dècada per trobar una òrgan;izació politica forta Tant la S D F de
Hyndman, com la Socialist League, de Morris no aconseguiren superar ei
nivell oolitic i be feren una encomiable labor de difusió del socialisme, no
es van acabar d integrar en un moviment que tampoc no acabaren
d entendre* En tot aquest procés, la figura de Morris destaca molt per
damunt ot la de Hyndman, malgrat que i organització liderada per ell
tingues una vida molt mes curta i desapareixes desintegrada pels
anarquistes Fou Morris qui conduí a Anglaterra la potència entre
socialistes 1 anarquistes de la mateixa manera que també fou Morris oui
establí les diferencies teòriques existents entre e1 socialisme de tradició
marxista i el genèric socialisme de la Fabian Society També va ser Móns
qui mes intenti comprendre el significat de !a prít*1:- Mö-iamentaria des
del punt de vista del socialisme. Només per tot això, Morris figura entre
els pensadors socialistes més importants d Anglaterra, sinó 1 únic
pensador marxista original, malgrat que a nivell pràctic, la seva
efectivitat política fos més que discutible

En qualsevol cas, organitzacions com la SDF i la SL malgrat les
seves reduïdes dimensions, reflexen fidelment la nova orientació empresa
pel proletariat anglès en la dècada dels 80 que consistia, essencialment,
en la consciència de la necessitat de donar expressi política als
interessos de classe Tanmateix, les característiques determinants de la
nova fase 1 1 orientació política que pren definitivament el moviment obrer
tornen a ser establertes des de l'àmbit sindical

El sindicalisme tn els anys 80 es transforma en base a do*
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principis bastes En primer Hoc, Its agrupacions sindicals integraren en 11
seu st a tots tls tipus diversos Oe treballadors derruint its estigues
diferencies tntrt obrers qwali?teats i no-qualif Mm va permetre si
mes m adquirir uní consciència ü pròpia 1 dtferenaar-se
definitivament de Its classes mit jes D'altra banda, la crisi econòmica dels
anys 70 amb ei conseqoent augment de's índex d'atur afavoriren la
sifiSiNitzaao dels treballadors t là seva solidaritat en la preparado dels
conf lictes laterals In gran part, l'atur va permetre desplegar frans
manifestacions obreres reivindicant tl dret al treball Tot això comporti
w gran augment de ran Hac ió sindical i its organitzacions cremeren
espectacularment durant tota la oteada D altra banda, la darrera reforma
de la liti electoral oferia als treballadors la possibilitat d accedir ai
parlament i aviat es feu evident la necessitat de comptar amD una
organització política que defensés les seves reivindicacions A la vepda
els fracassos de ia gestió liberal durant la legislatura de Oladstone
defraudaren definitivament les esperances dels sindicats de comptar mi'
els radicals per aconsseguir representativitat política*7 Per altra part,
els refugiats polítics ajudaren a la difusió de les idees del socialisme
europeu convertint-se ells mateixos en actius militants de les noves
organitzacions Aquest! fou la base social que en els anys W con!lu1 en la
fundado del Partit Laborista independent convertit des dtl 1900 en el
Partit Laborista Per* si tot e1 procés dels anys 30 convergirà en la creació
d un partit ideològicament i política socialista, també es cert qut la
creació d partit la renuncia definitivi del proletariat
al pensament marista L'evolució de les organitzacions maristes jur»t a
l ajornament del debat amb l anarquisme Jugaren un paper fonamental en
aquest procés ptro en aquest particular aspecte de la vida política
d'Anglaterra» la figura de Morris ni destaca com un dels protagonistes
principals
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f .S. Aüflatarra, 1870 1890

2.5.1. El Moviment Esltttcisla aoçlés: Pater, Whistler l Wilde.

( l ) Trametia la formula angl«a KMMtinMr per Esteticisme adoptant els meüw*
er 'ter 15 » traducció emprats «n e) cos del term« Pre-Rafaeltsme
f moriré, dl li manna mañero, tods tes tara« dtr waits a«,« que w téjelment
ernpr ate t to DI&I iflo/ef ie anglesa
Outfit ( 1 952) "The Aesthetic Enture- , Small í 1 979) "The testates" 1 també

terme 'AüttiiHetim'' m ei tette

12) ©surti iff 2 K pig 10

(3)
dtvylpr i' A Sehelling wordswortf» participe lambe f aquista influenciï

autor mes important en la divulgació »' pensament i UB la cultura alemar»ye a
fw Trwrtss Car Me vi axr lyri alguns llibres I (Avaros articles sobri

autori alemanys , la seva adm T acic as centrava an Goethe amb QUI va mantenir una
or resocnderc-a saguMs
Sotre al canvi de Ptxtel tf influencia cultural a Ar» jlater r e , »^eure Oejunt ( 1 952 ) pag

, lant̂ adotínnade
l art per i vr\apeneistarareinwsQueunaraafirma£W<runae.litudque,en
realitat, Dar tiny a tes pr tmerei piraciom del romanticisme La forma mes extrema
Cannista reati' mac'o tuna actitud la trobem en wnmier , pro el que es en Pater i en
wilde as»c i«ts a la DOSICI de whist 'er la continuï ta' oe la tratJioo anterior es fle¡ tot

R Williams ( 1974) pig 258

S) lar.irfnalK !(>7V/,introúoaQXii,cHatalanota(ilO)(JeiGacitol234

( 6) "in hfs soctal guise the esthete wm -and siili li- immediately recognisable A ser tes of
favuonç Ar eitravapnt drets, exagcreted poses, for the cultivation of the beeuttful
in so diverse a range of obtects as wallpapers . flowers an blue china were the most
immediate^ recognisab* character »sties of a social cult*
lan Small (I9?9),p«gxi Has endavant, Small destaca també eHetqueetodandys
imposaren un tlanguaip especial

(71 "OerioVv«w«r^6trw^lthing itweses)gno(af'rmVest8tiisneúoutlook it was
men than being weii-oresaeú. ar testtótously dressefl it was an urbane code of
manners Hwaswtt it was the capacity to pose amireingV in ordr to express a
ocrv^KrirtsteaOo»«l<verir^eprnsv9erfTKXi.asolemn harangue n was the
ar tstocr at ic l>oMness of touch . the p ffectton •* culture's etiquette '
taunt (1952). pig 24?

(8) les lineature) M HJNQiestaftf̂ à^
angles veure lai U lustrecwns ff lan Small ( 1 979), i Otoag ( 1979/2«)

(9) Veure an el capítol «re lume Jenas al cementan d
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( I O )
?•» feeling tor verwt w art. and w« soon undíT Moore's influence, to lo*
Ort* jculpture- Tete Gallery ( I $84), Big 29?

(ID
* tes arts plàstiques i del oisaeny anglès de l'època victoriana Pur e le primer 5 epoca.
veure Atf lied 957), aig i3,iNicolausPevsn*r ( I963),canitolsesp«iiic5 veure
tarn Dé els capítols relatius i to Ortet Exhibition de 1 85 1 an aqueta toi ( 2.3. l ) l ti
relattuelefufxJttiO(lBnorris.M8rsnai!,Faulknré.Oo.(62)
OM s'r« tracta» m tt capítol dadicat el Pre-Rafaeiisme (233), l aportació concrets
tf aquest corftnt artista is to o* assimilar aquest concepte al de contingut liter an , m
umetMtnt narrat tu In aquest sentit , es important també laportactö especifica di
Rusà in . segons to quel ti quadre invii de mir im contingut moral L'altra aportació
important correspon ai propi Morris , st 61 per a ell , el contingut di folra d'art
continua depenent dì to narrano tf una mstona . però aquesta pot tenir un caràcter mes
relatiu I, àdhuc, afeltrarte ( veure anelisi teoria del orrïament er el pensament de
noms)

(12) "Albert Mort first tr uV "suöjeetiess" pletore was T he Mar De Saat exhibited at tf»
Poya' Academy in 1 865 Whistler , eltfough he had long been interested tn colour
har monies and pictures which lacked narrativa content but wer« strong in mood, was
not to adopt a musical titlt until ne painted his Synphonv tn white rß 3 . a particular ly
Moore- like wort exhibited in l $6?" TattGeltory ( if$4),pa§29?

U3) La critica dtstactva la manca di mraittat de! llibre oerque narrava to plamtud dt
l'amor tn relations «¡legáis i «radeva l'amor dt forma molt senscai , àdhuc per
defensar de principii amorali I escatologies finalment, es sentía disgustado per la
sensació de sòrdides« i depravació qui s en desprenia Viure Ian Small ( 1 979 ) , Introd
pèg xut

( H) oscar wu* /Süf^wrirtfÄÄriifdw.PrefaDe, IÖ91 (atan Smeli, I9?9,paö
100)
Les ctles dt Wildt provenen di öifrents fonts el prafan dil The P^ure oí fÄrian
<jrey , i ei texte The tr me m Artist , estan extreus (ü l antología di (utas editado per
lan Small , ( 1 979) Del texte The Soul of man under Socto'.ism utilitzo l'edició
apareguda a Nova fork l'any 1 892 Aquest llibre es per el l mate» un document pr ou
interessant perqué es una DuDlicació preparada par Owen, IMr di to Fabian Society , i
presenta com a ttxtes miai ¡stes un »cameni una conferencia dt William Mor r is i aquest
escrit « Wi idi
Totas tos cite ari castella di wite estan extretes di to traducció castellana di
obres compier tes Aguilar. Madrid,

( 'S) lan Small demostra el deutekPater respecte del pensament de Span»" lolla
psicologia perceptiva di l'epoca com palesa to teva definició di le» per »encía tftetica en
relació al concepte psicològic d impressió Small ( 1 979) pio. xi v

(16) ^r\9tever jnfactjsin()oerninour litewerj««totr«0reets wr^ever tsar.
anachronism h due to medievalism "Wilds, i ht Critic K Artist, 1891 (lan Sír.all.
1979,

(17) En triéis e«/i!i tfaquesU autor s apareuericxristantmeril r lerere lese P lato. ̂
vegatiestamöeeAnstotil Pater tenia urw prof uniformano hei terista Wildifou
alumneseuaOfora

( IS) Veure topr imraoonfarencwaMrieanadi WH* If^fnçhínfítrwsstnofofArt
York, 1812



(19) Oscar Wil*
19$8,pt4980}

( 20 ) wild? utilità aquesto comparació per aplicar ei tipus * divergència gm «vtstav
entre I art i la etwa £1 comentan posa tarnt» dl manifest ti town di status QU* «s
demanava j»r 1 art am aetMttt t cm a disciplina The Crit K ss Artist. ( 1 S9l ), lari
Small, 1 979, pig 89)

(21) Nr l'ami« di to erfttet tfart 1 1ts funcions oil er «it, veure Waiter Pit» Ä*i** , w
1 873 ) , Prefaci , » Onr Wl Mi f Ut frifir * 4f-rtft

( 1891 ), aparegut a tnttntum

( 22 ) Cn awersos «ter its WiMi argument« '• wwlrtat * les ttf tncwns ' i ttwt iquai * le
Wtet per Ja practica artffttea Defensa an canvl It * Mutr «1
cor r «it * la bellest a partir « in otres f rt onerates
veure íntfoilisñl^nttsstnui^árt. f i W2 í a Haor ic i m , m ' öS i »

W: Ml nwll li mttttxa «rpItoKiö dl Pittr toöft l'lnttrti i l'flmctiy Ä
Per a í ate«- , te öif de io be' '¡esa er* at st r atte "help u> ver » ìttttt to «rut
Ne btsn wen doing m art and potry" Prtftcì i Stufa* m

1 673), «Small. I979,ptfl 1 0

'23) WiMl

(24} Jvnts Wnistltr 7* Otta* iKttft. 1W5. 1«i5m«ll,(19?9), |ÉQ 22

(25) Alprnor. ̂ »inoyrne mi!n»Ìliài( IS«), up li. a i«n Small í 1979) pap 4 i S

<2é> Oicar wiidi
posta" tors. Wildi ̂ jntinua 1 argumentatio * Un ftr st andlttori of ̂  tttetsrr. 1$ tr«t tr«
critic l̂oukS be ade t§ raoognoa tnat *•» ̂ wi W £tf»« ara atnoi- usi tnr and
separate wnen tnay re confused Chaos hai come tpm ( ) HOV t tiy n
thè arti over «htcti eth», and athical constdr atton , e» to wtr et»
' ) For action of every hndbelonojsto t'w sphere o^etMcs Theaim of art iss^pìv
toc/aattanwid *ptfs83, 65169

(27) "Ai: t he art s are imrtx«r oí. nuept those bw forms of temuti or dMKtKrt tuet tee»
to aicitt to actte rf evil r of gnu ( . ) For Art, as Plato saw, and «H wittoit rtgrtt,
creates it» listener and ipactetor a for m of divine meaness' ( id, pn IS 1 66)

(28) Par a tots els oomanttrtsias de raHattelsme. l'or »gen r> !0 ttsl ck It «paracto tntrt
Hice 1 «sttttee at pot tffl&ar an el ramant«!«» angles t to tear w «natica di tem prove
dt r lOBaí luía alawany flauirt ( 1 952) destaca a CWtr tdp, paré as rafaraii t O« Outncv
par l estètica del ma) £ P Tnwpaon ( 1 977/2*) destaca principtlment a Ktats
Willwros ( 1 974), an canvi, ai referan a tati ali «úters rtwanties qui opnfermanla
cultura >e-r,etU- i *nb al* o demostra el carácter arcaic d» les tests deli
pnrcipelment refrito e Peter (peg 256)

(29) "Por la «tat y lactar Addi su vlftór», por fufngrtfrltperfartt.susptido
mie) iole di la Mtat y tu reconocimiento de un cb,i imo sagrado para te tiMpntcìcr
Matt as al artista pro y serro, al pracurw di M amato P re- Rafa* i i it a, y por «sto,
del §ran mcv imwio romantico al qui na refiero [ l'esteticisme) En Keats es donde ti
tsptr «tu artist la di este sigle encontró pr «Raramente su aosfiuta encarnacwi *
Witt /^//v//^^¿w/Jaw»^.V/(i582).naúriún95ÍJ.p«; 1034
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(30)
r̂ l€S^ "The scrupulous 'mí Ww oí netur« that was » important a part of the «r K-
Pre-Raorw)ne gcspel was not suitable for this ( ... ). Rossetti s «m öTs&svtry of the
worMBlalce must have helped a good (tel tn the evolution of a type of patnting which
work« very wel I «men applied to panels "

"Swinburne {in his study en William Blake} found in Blake, as he hau m Qeutier an
Baudeia're.aprecusff- ot Aesthettcism" Ian Small ( 1979) Intra PÍQXIII
Swinburne publica a) 1 868 un assaig sobre Blake m el qual explicava als principis di
l'art per i art , desenvolupant més acuradament la tasts de te separació conceptual entrt
l'èt tea i l'sfttiea, en un to menys polèmic q« a HMK en Pums wt $&**$( 1866)

(3D Matthew Arncltf ft» FtinctiofHif Criticismi 1063-65) i £m*anCritKtm( 1 866 «
1888) L'any 1853 havia publicat una primera renex lò score la critica com a preí».'
al seu segon llibre oe poemes AWTTJ W1 1 Hams ( 1 974 »considera alguns dels Estetet
com «Vtlos.eishereusmencrstfArnold (pao 26?)

(32) "The man oí Culture is in politics one of the poorest mor tal« alive No assumption is to
unreel , no end to inpractical for niïn" Segons E P Thompson resumeix tas tests
d'Arnold "Poeiry was no use m pubi »e Ufe, and might be dangrouf fcy reason »f its
encouragement of unpractical ideel ism ' Citat segons C P Thompson c i 977/2* ) , pag
1 44 Thompson recull cites u" altres autors que cap als anys 60 defensaven l'autonomia
dl l'art respecte de l'ensenyament moral

( 33) Walter Pater Stxtm m tfuMstay^fheNgwfmnot, ( \ 873). Prefaci , cita la
definició que Arnold dona di ta critica literària a la conferencia On TransfoiinçHomer
(I860
La frase citada í Ar nolo es "The critic must see the object as in itself it really n"
dan Small. 1979, peg i t )

(34) lather, he (the critic] wil1 'ow upon Art as a goddess whose m'/stery it is his
province to intensify and wtnse majesty his pnv ilege to make more marvellous m the
eytsof men" fr/tK m v4rflWU891), Ian Small. I979,pag T
(ie66),nadrid 19S8.pag980

(35) Wite, TI»0K&0flym0t( 1888) Madrid, I958,pt§9?2 L'tlasttnikeselbrn
tradicionairrwt oorr i pobre de Londres Cl teile segueix amb un anal ist d autor s
realistes t naturalistes en general i de Zola an particular U tesi defensada per Wihfc
es que el realisme impedeix la creació imagî nva i per tant , com e melodi, es un
fracàs (pag 978)

(36) Thedlfferencf between objective «id a^actwe wort is one of augnai form mert̂
It is acctdantai . not essential All artistic creation is absolutely subiettive
Oscar Wivje n* Critic mArttsK 1091), Ian Small, 1979, pig 85

(37) l*how«wr»itnar Mr. Rusk In's views on Tur r^^
met'er^'( )Rus*inptl his cxiticisffi into imaginative pro», end is supero in hi*
changes and contrtíict tons'' (id. pegs 6£ 1 07)

( 38) Oscar Wilde Tt»te#otLyMc\ 1888), Madrid ( 1 958). pag 990- 1 En aquestes
pagines, Wlldi resgmeix totes tes KHes beslove que composen i »deer i dt l Esteticisme
angles

(39) Veure W Pater, torns oí WWimnornsi 1868). P. F turner ( 1973), peg 79 1 ss ,
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11 m SUMÍ i c i «ft ) UM», ps »i i m

) Cnlenwniiún «gura v sagrrtiÄla Otite«, «l rtlítasinoín) no «Attiri

ocupa per e nada* tos hecftos ( lleiitertturedÄwreposr »ore un principio y les
condicwestamporetenosonnuncíDrinctptes' WtUl ntínjtH&imUsmetofá
( 1 882 ), tt«r «( 1 9S8).pejs 1036-9
"For he to wtwntf» prestís the oiNthirvthdt is present, knows nothing oí the age
to «Mcfc te Ito* To real« the ntnetea.Tth century .one must real Ize ever y century
thef hes preoedK) tt end tint hejs oontr ibuted to Ms Mejk toe,"
Wilde Tf*Crn>ctsArnst( 1891 ), len SMll ( 1979), pip 8C

(41) wn ist let fi»î ¿tetiirrÉmtMS),caunSiMil, 1979, M| 25)

«42 ' •artfNeture wtio.foronce.hessungmtur* singst
•te», tir m M im amar -ter san m It* ftt to« fur , Hr ««Hr MI that ne
lno»$ t«' To Mm tur seréis are unfolded , to Mm im tops have become
elur Hil«k«ft<irftowfr notwtftthtmltrgm

, M itti tt» l̂ it * tm <» «mo MI w hr cnoicc select KXI of Drill lar.t tone:
and twts , *a||Btwm al f«rtirti furmanits"
( l 115»,!» $»i' i 1979, Mg 24

.Smül
Í19791.ÍÜ 7?

<44i WiMtvilwnyiestttaiineiM^ rufOic&efiymp tlSMl.pep 967,976»
9S5 NriKplKir-laQpwEtria
i o» t« eawttt ti climi m i«r« OB at
(IM098SI
El eartcter esencialment urbe Hi es gern perfectament di
man't«1 en )• p*Mwt f^macio *i personatge di Wi Mi soüre le naturaleza "es lar.
incorno» 'pac %7;

nei calesa referti a l fwm«. segons e' ouei, netureeoutval • insMnts. tfunooncepteque
to rea' i tai extr Mr ojue pot ser recressntada { WQ 976)

(45) Alprnan S»iotwrw Wili*r*B¡*e (1868), cap H , • I« Sumí ( í979l,p«i4

(46) El P îiiWh!«lr,ÍEfj|BMlLmft»JBÍÍAt »873), es tratet
ArtOeiírv
Car Vie, Car la a Morton <te V)/4./1 875, eilet per F Kaplan (1983).?6g53

C47) " In its or imr y aspect, a greet picture hes no m(xem«ssapj f or us tfw an accinta!
r afewfnomentswthewellorthefVÄr is itself, ̂

andwgutsetíly ttw by neture ftoetf W, Nlr
M 873), len Smell (1979). peg 14

(48) WlVte. ^/--y//j^>^rwss»»^4rni882),r1aoY»dl953.pac104)
1067

( 49 ̂  "All ert constant ly espir« towards tte oonEtlon of music for white m ei! ottter
ofrtit is possible to oisítnçunh the metlr f rom the for nn .
always Mit tfits «inrttti. ytt « Is tt* «trtpt tWtó 8í ert to aWftortte li
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Walter Pater, Tht Softool of 6ioryíont,\t\

I stutV, Ernest, the nxrccïwr »y I see that the bíouty of the visible art;
is, «s the beeuv of muste. irnpre«ive primar i)v, and thet Urn»/ be marred, and
indsrt oner is 90,0V any excess oi miellctualintent ion on the par t of the art ist ()
"This is tnc reason why musicisti» perfect type of r t Musw can never reveaht-:
ultimate secret fa frit** Artist, 1891 ,0 lan Small ( 1979), pag 70 1 72

(SO) Pater, Tht&mlofGiorcwe, m Stufa in th* History of the Rewssvxx, ( 1673),
i an Small. 1 9 79. pag 17

( S ' ) Per laconcepctode Peter (tel formalisme Htm veure el capítol "The School of
Gwrgione' a Jr»Rtw$$n»( 1873), a lan Small ( 1 979), pigs. 16- 1 7
Per la <Je Wilde, primera pert fc l'assaig TtofrrticasArttst, 1 891 , a lan Small
( 1 979 ) . pig 67 "To an artist 90 creative as the crim, what does subject- matter
signify? No more »3 no lass than it dots to the novel ist and the painter Like thtrn he
can find his motives everywhere Treatment is the test There is nothing that has not in
it sugpstw or

, 52) Els grecs lecogmzing that the most perfect art is that which most fully mirrors man
in all his infinite vy let, , they elaborated trie criticism of language, considereu in the
Mgfii of the mere material of that art „ literature ( . ) appeal ( ) to the ear which is
ret! ly the senst which , from the standpoint of pure art , U should see* to plaa». arid try
whose canons of pleasure it should abide always," T te Critic as Ar list, 1891, lan Small
(1979), W 53

(53) *a«J that is the f unetton of Literature to create, from the rough mater tal of actual
twister», aw* worWthat will be more marvellous, more anduring, and more true
than the wer W that common eyes took upon, and through whien common naturas saea to
realize thwr perfection " TtuCniK m Artist, 189 i , a lan Small ( 1979), pag 66

(54) A. Swinburne W Bì*t{ 1868), a lan Small (1979), pàg 6

(SS » lan Small (i 979^, introd, pag «KI

<S€) WPattf.'TheS^mlofOKrgiofw'a Ttetofmmanci.vQ it, (i873),ian Small
(1979), pegs 16

(S?) 'Ar«itr^*cr> ofart iser«wr»»stYterecxiQni2esthebeeutyofthemateria. it
amploys, te that mater Ml on§ of words or of aron», (rf colour or of ivory, and uses
that bwuty as a f actor m producing the BKthetic effect Of course f or me and substance
cannot be seperatsd in a work of art. they are always one"
0 Wilde 7heSou}ofrt*ìun*rSa;ùìiyr>( 1892), New York , Humbolu Pub & Co

(So) wite<»ici una fc las saves confròrcies america«^
tractor al prob lema de Íes arts dBOoratlves t del tfisaany Altres comentar is es troben
an Tt» English Pmwn» of Ar t( 1882) I a rt»SuuJofnanunavSoc»nsfn
(1892) Soléele i^lactóAWikte amb Morris raspate dels prlrclpls artístics* les
arts decer at ives,Oaunt(19S2). pag 132

( S9) V«f a al capítol S "Morns dísaenyador - tf aquesta tesi.

( 60) "At first sight experience seems 19 bury us under a flood of external ob) acts, pressing
upon us with a star p , importunate reality, celling us out of ourttlves in a thousand
forms oí action But when refl«clion begins to a« upon tho» objects they are dissipatea
under its influence, the cohesive force is suspended like trie* of magic, aach object is
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taea into « croup of impressions, cetar , odour , texture, tn «it wind of tiwobservtr
( J Every on« or these impr̂ ions is thfimprassw otan «ndivxJuöl in hts isolation
eacn mind keeping as a solitary prisoner Itsowndreomof aworkf Pata* ( 1868)
PotmsofWillwnflorm WESTMINSTER REVIEW, Oct XC, peg 300-3 12, a
Small, 1979. Pag 19
Per l'anàlisi del tarme "impressions" an el pensament dB Pater . veure lan Snail
( 1 979), introd peg xtv i nota I 5 tf aquest capítol

(61) Pater, n pag 20

(62)
Hume i Mam Smith

(63) Francis Hutcheson Inpliy Into tot frfyiw! of eur tots tffmityanffVirtixi 1725)
la pert irtOAiirvearoerningBeeAjtv.Ordr. Harmony .Design Peter Kwy.ed.ie
Haya 1973

( 64; 11 arte no se dir ige en primer termino ni « !a inteligencia ni ai sentimiento, sino al
sentido artistico, también llamado gusto * Wilde fimi, l&:y ¥8f»o( Madrid.
1958, peg 99?)

( 65) Collins ( 1 98 1 ) pac 1 53 "Des dil momento tn que la estetica n asocio a It Psicologia,
a madia» de' «Vili , tos f itowf « intentar» tipi«r el nactmterrto di I« msi>iracion o
gen io en e) pensarri ien !o fiumano"

"For art addresses not présense, still 'ess the pure intellect . Out tnt
USEM througTi the senses ."
lut form and matter , in tneir union or identity , present one itngte effect to the

that oompltw faoculty for whtcf, every thought and feeling 1$
semipié analogue or symbol" Pater , ffie&tov/tfffMrfmf, in

1873), Ian Small, I979.pag 13 il7

2.5.2. L'esteticisme en arquitectura t disseny: Edward W. Godwin
(1833-1886) 1 Aubrey Beards ley (1872-1898).

(67) Pevsner (! 968), p% 327

(68) Dresser va visit» el v^larr/ 18 76oom e representant del Govern angltö i, er,
torrar , va publicar w dits llibres més importants destinats a conèixer l'art dei Japó
i4pft?, ttíircfiïbcfur*. r(*tf*wf#(urt$( 1882) veure Schmutzltr ( 1980),
pig. 37,

(69) La critica mes explicita dB naris a rar t «1 Japó es trot» a Xr/5 5^ /̂5/1^5
(1888) HM (1936) 5.

(70) w Crane (1911) pags 63165

(71) ' in modr n OK30Tdtion.tr»fTKst(Avia«af¥3 superficial qualities of Jep^
been pmrtlly stlad upon, and Its pmnl effect has Men to losen the restraining and
ercnnectonic sense of balance and fitness, and a definit« ordered plan of construction .
which re essential m the finast types of dwgn" w Crane ( ! 9 1 1 ) pagi 64
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(72) laapar ICH) <>ilJ<por«i3m< aEuropa ts prou con8gudaa)mprtracty Ho amb dptoil
En ti cas concret tf Angtoterra, normalment « considera Whist ter em et pr metpel
r^omotorftl arrant aje Vhav la Imoortrt amb al QU^

;per to rnetetxa època. Rossetti i Whtsttor mieten la seva col leccio

a col toeewntr tot t tpustf objectes <Tr t japonès, corn gravats o catifes Ja el 1862
s obra a Londres una bot »ge. Farmer amb Roger s, «icaria a I importació i vendo
tfart leles fc la Xina t delJapò que pòster torment esdevindrà Liber Vs. un dais
pnrcipalscentr«prcttjctort disseny des de 1875 1 flfusorsfcl modernisme
angles Vil to pena recordar »merament que sovint tt Modernisme angles es coneix
amb el nom ui Liberty Pevsner ( 1968) peg, 331

(73) 5rf)mut2ler(1980),pag 35137

(74) Scrtmul2ieril980),pag 35!37iPevsner(l%8)pag 33!

(75) AlfB«(1957)peH29

( 76 ) Godwin també va participar amb algunes v i vendes al projecte <T urbanització de Bedford
Park seguit per Norman Shaw Veure el capítol "2 43 L'eclecticisme i el "Domestic
Revival" Nor man Shaw*

(77) Sapr.s waì ter Cr are, els tiEiyrjfc <je Whistle
l'any 1 864 i "were set tn moulded frames of unusual refinement, tn green and other
tones of pia to suit the key of colour tn the picture, end painted on tt« f let with
decorative patterns ot § Japanese character in dull blue ( ) Whist tor's main principie
in decor stton , tn which he showed a fine taste, was by tones of colour , especially was he
succesful in the chotee o* pite artícete tones" Walter CreneC 1911), pegs 266 1 271

( 78 ) La PeatQct Room es una habitació realitzada per Whistler entre 1 876 1 1 877 La
decoració esta basada en um gran murals que ocupen tota 'habitació representant cues
di pavons utilitzant tintes planes i Untes t una certa contradicció entre figura t fons. La
resta de i habitació serveix per a emmarcar i fer destacar enere mes els murals A
part tos lampares de! sostre l'habitacio no disposa rj altres motius o obiectes
decoratius Per una descr »peto, veure Schmutztor ( 1 980), pòg 29

( 79) Comentat pel propi Godwin en un catàleg di mobiliar t artístic de to sevaempresa Art
F urnlture Company" fundada el 1871

(80) Lo coopto de Mactmurdofcl Wrtn s City Crusche & &\ 1883

(80 tteseomretamententostHustwionsft
(W Crane An Artist 's tominisancK, 1907. pigi 415-6.) Els dibuixos al·ludits de
Ronetti i lurne Jones oorrettanen als realitzats en to segona wettet dels anys 50
Veureelscefiltols(iKJiC8tsalPre-(Waelisme[233]laBurr«vÄries(242]

(82) W Crane (1911), peg 66
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2.5.3. Evolució de) moviment Metalista anglès.

(83) 0.0.H WiUfS3-$6)HI,pi|l. 1341»

(84) GDH Cote(l953-56)l,pàj5l^-l61.Touchard (I970).pèg427

(85)
pracursors ftl pmseMnt socialista. Segueixo «junte «Alisi pii que ft il proti »«ma
historic

(86) KrfcpM 1968)1*1 16

(8?) GD H Coto (1 953-56) 1 1 1, pao 131

Í88» Morton (1952) P6g 17?, 100H total 1953-56) i, pag 15«

(89) 0DHQ*ltU953-56n,pl| 159

PH31

(91) 0D

( 92 ) Joseph Gnom tw lam , un dels mfc, omiguts IMrs r«3'c«ls i gut arr IM o mfntstrt
durant la »jone legislatura (»OlatJstone. r^evie wwni·l «ns'ratMna

ouarwaalcakkdPíi'rminghari La«vacafnpanvacoríistier>
aquests »r ve t s f emprendre actuations per millorar to salubr itat di la

ciutat 60 H Cole ( 1953-56) li, peg 36l

(93) tDH09tfnt$3-5ftMi,pi|SS? Seört to eenmutésirtì furris, r%»r(l9?2)
165 1 Lenirei 1962), P«Ç 32

(94) ©O H Cote (1953-56) H, pip 292-3

(96) Veure OD H Col« (1 953-56), ( E P Trxxnpson( 1955) i Morton í 1967)

(9?) LfHirtC 1962). 1MB 12
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3. Morris desprès del 1096: interpretacions de la sevi figura
Histérica 1 línies d*Investigació bibliogràfica

•William Morns was our best mm, «m he is dead it is true that
much of his work still lives, and will live But we have lost him,
and great as was his work, he himself was greater ( ) tnouih his
words fell like swcrd strokes, one always felt that the warrior
was stronger than his sword For Morns was not only a genius» n<?
was a man" '

Aquestes son algunes dt Its paraules de condol amo que Blatchf oro
notificava la oe Horns er» aoutll tan espec'?i radical qye
dirigía, el Clarion D altres obituans igualment llcatons apareguerer. en la
majoria de dlans i publications ang'eses el día en que Morrts va morir, el 3
d Octubre del Per oates, Morris sntvia convertit sense ca&
mena de duote en un aels personatges m«s i mi'ior coneguts * la societat
anglesa, una dt les figures Que havier, un grau de popularitat
simi!»- en tots e's de la societat Les sevts activitats literàries
ja i hi navitn donat un renom entre els sectors de la intelligentzia dts
que ei i860 publica The £arthty Paradise, la labor com a dissenyador \
director artístic fle MOT »s 8« Co It havia valgut el rec oneï tement com a
artista \ empresari la fan byrgtsia cultivada, finalment, i ardua i
intensa tasca de socialista I havia posat en contacte amo i*»$
classes populars i amb els treballadors de tota Anglaterra, amt> el«
de la resta d'Europa, fins esdevenir un dels visibles del moviment
obrer Quan Horns %*a monr, uns i altres lamentaren la pèrdua d un gran
home, coincidint en destacar el profund valor de la seva obra i la gran
humanitat de la seva personalitat Ih acabar-se lera victoriana, Moms
havia aconseguit ocupar respecte de la societat anglesa una posició tan
única i especial com la que, segons Kropotkin, Morris detentava en el
moviment socialista era una figura que representava corrents i tendències
de molt diferent signe, un personatge que s'havia mantingut per sobre les
picabaralles quotidianes sense que aixO impliqués restar al marge de la
realitat que 1 envoltava2 Fou Walter Crane, un artista integrat en el
moviment de les Arts li Crafts, socialista, amic, seguidor i col laborador
de Morris, qui millor va descriure la complexitat global i la multiplicitat
d aspectes continguda en la figura histórica de Morns i llegada per eli al ja
tan pròxim segle xx En una conferencia dictada poc després de la mort de
Morris, Crane plantejava els diversos elements que reprendrà la critica
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acadèmica front a la f »fura de Morris posant de rtllty t! que pòster torment
ha estat designat com la seva paradoxantat intrínseca5

"Perhaps no man of our time stands out so distinctly as a strong
individual type, a clear and marked personalty as did William
Morns c ) Those who only knew him from his poetry and his prose
romances thought him as a dreamer of dreams born out of his due
time ( ) Those who only kne* him as an artist and a craftsman
thought of h»m as a very ref t«ied designer of very decided aims,
and exclusively medieval proclivities ( ) There are even some
who thought of him as a keen man of business and manufacturing
Those who only know the products of the Kelmscott Press thought
of him as a master printer who worked his press m the spirit of
an artist Those who only i new him as an enthusiastic and ardent
champion of the cause, as m eloquent lecturer, and as a vehement
debater an« untiring propacindist*4

La compie» »tat de la seva f »aura i la multiplicitat de la seva obra
cKpi-^uen per si soles e! fet que Morns es convertís en una de les figure*
predominants en l'horitzó cultural de lïmci del noucents Durant l'epoca dt'
canvi de segle, Morris era una de les autoritats indiscutibles en i àmbit ae»
aisseny 1 1 arquitectura i. per a 'a majoria de processionals demostrar ta
relació existen* entre la seva obra i els ensenyament? oe Moms constituïa
ur, dels millors arguments de validació personal Ja a finals de la vida de
Morris, ei moviment de les Arts & Crafts es referia a les conferencies de
Moms sotre art i disseny per explicar el seu propi idear?51 presentant-se
a si mateixos com els seus hereus mes directes Des d aleshores, Morris es
convertí en e' macini artífex de1 moviment de reforma que Crane i molts
estudiosos posteriors designaran com "The English Revival of Handicraft"6

assignant-li el paper dhaver estat el primer en aplicar i fer realitat els
ideals de Russin Des de l enquadernació artistica, ei graf isme editorial,
rmctpient disseny industriai fins a l'arquitectura i la planificació
urbanistica, pràcticament totes les disciplines projectuals 11 artesanía
artística iniciaren la reoef micio del propi vf ici o be partint de les idees i
la labor de Moms o le utilitzant-lo com a rerafons per exposar les noves
tendències Quelcom de similar succeí amb la seva poesia I, Junt a la
revaiontzadó dels seus poemes de joventut» poetes i escriptors de la nova
generació com Yeats, James, però sobretot T S Elliot, establiren el punt ae
partida dels nous corrents literaris allà on Moms l'havia deixat7 Mentre
tant, els diversos partits i formacions de l'esquerra política que havien de
confluir en el Labour Party -els Fabians, l'independent Labour Party, els
Socialistes i Comunistes seguidors de Hyndman i els anarquistes-
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rivalitzaven en mostra* la Imatge de Morris que millor s1 aven i a a Its
posicions de cada un En aquest amDient tan receptiu per la seva otra de,
i afirmació de Crane es totalment certa

"The death of William Morris marks an epoch, Both m art, and m
social, and economic thought"8

Oes d'aquesta perspectiva no es estrany que la f igura de Morris
hagi despertat linteres d'estudiosos, critics, professionals I politics des
del mateix moment de la seva mort fins al punt de ser un dels autors mes
profusament estudiats de tota la cultura victoriana Pero I ínteres per
robra de Morris s'ha mantmgut durant tot el segle xx excedint els límits
històrics lògics del canvi de segle En aquest sentit, si la mort de Morris
significava per una banda la cloenda d una unitat històrica com és el
període victorià, per I altra també portava implícits els elements
característics de la problemàtica cultural del període nsitonc següent, el
complexe i internacional fenomen del canvi de segle Possiblement stgui
encara prematur pressuposar de Morris una influencia tan decisiva en
1 evolució de la cultura occidental el modernisme escocès i Macmntosn
constitueixen una excepad massa important i massa pròxima com per a no
tenir-la er, compte No obstant, el fet wie autors tan importants en
! evolució del noucents com Mutntsius, Van de Velde, Gropius, o wnçth 9 es
referissin a Morris com una autoritat en els seus escrits permet
considerar-»o entre els precedents mes influents de l evolució artística i
cultural de l'etapa següent El que ja és més sorprenent és que la
recuperació de Morris hagi estat un fet recurrent fins i tot fora dels límits
dt i experiencia histórica dt I Moviment Modern AIXÍ, per exemple, les
diverses anàlisis de de la seva figura elaborades per la nistonograf ia
arquitectònica aporten (odes molt sígnlf icatives sotre les diferents
visions del fet arquitectònic existents en un determinat període històric i
quina a elles esdevé dominant si a principis de segle la recuperació de
Morris demostrava, i simbolitzava, el triomf del model de les Arts &
Crafts sobre qualsevol altra proposta més avantguardista per
l arquitectura t ei disseny, tn un moment com Tactual en que es replanteja
les bases ideològiques, els pressupostos i les solucions projectuais del
Moviment Modern, l'obra de Homs pot servir, com de fet ja serveixen els
escrits de Rusk inI0, per indicar 1 teoritzar aquesta arquitectura actual
basada en la recuperació de r ornament figuratiu, de citacions als
llenguatges histories i de recuperació ni storie i sta i eclèctica de la
tradició arquitectònica Llavors, els aspectes recuperats de Rus*m i de
Moms sèn tots aquells que havia abandonat la critica que veia en ambdós
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autors tls frans antecedents histories del Moviment Modtrn

Possiblement siguí la historiografía arquitectónica I'ambit cm
s*hin donat més i més variades recuperacions dé Mortis, péro tamoé la
tradició dt l'ei, jerra politica t social ha buscat en ell elements des dels
quals plantejat les seves lluités t revindications actuals la destrucció
teològica de l'entorn natural, la millora del paisatge urta 1 la dui ta per
zones verdes a les grans ciutats, l'ideal de ruralitzar la ciutat t de
simplificar les formes de vida avançades, la denuncia de la societat de
consum t les diverses discusions sobre la qual »tat de vida, són alguns dels
temes af rontats per l'esquerra en la seva historia política que es ref ir»
directament a Horns' ' Davant aquesta situació, no només la f igura de
Horris planteja nous interrogants, cal també comprendre les raons que han
permès en caoa etapa històrica reactuaiitzar el seu pensament12 A través
de 'a biDiïof af ia escrita sobre homs aparecen clarament delimitats els
canvis operats en la manera d interprets la seva obra Resseguir l itinerari
d'aquestes interpretacions resulta una qüestió indefugible a 1 hora de
vaíorar el sey pensament i comprendre quina fou la influència real d'aqy^st
polèmic i paradoxal pensador de finals del seg'e xix

En pnmer lloc, però, cal puntualitzar un fet característic de la
bitiiQ§raf la sobre r'oTts Ja des del 1890 s'observa una tendència a
diferenciar dues vessants en la seva obra i a considerar-les sempre per
separat AIMO na comportat inevitablement una parcel lacio del pensament
de Horns distingint una teoria estética, per una banda i una teoria social i
poetica D'aquesta manera, han aparegut dues limes de recerca qué és
mantindran independents durant tot el segle XX una pr'mera, de caràcter
mes generai i academic, es dedica a estudiar la significació cultural i
histórica de Morns, prenent com objecte d'anelisi el poeta, I escriptor i el
reformador romantic de 1a societat del seu temps, la segona Unta, amb un
punt de vista molt més especialitzat, aborda essencialment robra artística
de Morris i les seves idees sobre art, disseny i arquitectura, a fi d establir
la influència de Morn« en l'evolució històrica de I arquitectura i el disseny
moderns A modus de detall, val a dir que, fins fa relativament poc temps,
únicament la historiografia arquitectònica ha considerat seriosament la
possibilitat del Morris pensador valorant més la seva contribució teòrica
al concepte d arquitectura que la seva obra com a dissenyador Cada una de
les Hnlés bibliògraf iqués de recerca ha seguit un procés diferent si bé
s observen algunes coincidències importants quant a l'tnfoc i al
plantejament de la recerca AIXÍ, si a principis de segle abundaven un tipus
de biògraf íes similars a les memòries i els llibres de records personals de
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Morris, vers t) 1950 comença a dominar la intenció acadèmica i a partir
d alesnores proliferen its recopilacions critiques, leoició d escrits
inèdits, i apareixen investigacions dirigides a catalogar, datar i localitzar
una obra tan dispersa com la de Morns

La ferma literària que na dominat en l'estudi de Morns com a
figura històrica t cultural, és a dir, en e! primer DICK: bibliogràfic sdn les
biografíes La primera delies aparegué només trts anys després de la stva
mort i amo el temps s'ha convertit en una de les fonts documentals
bàsiques per al coneixement de Morris. Tfte L f fe of Wiìttam Morris fou
escrita per J A Mackall, per encàrrec exprés dels seus sogres, el
matrimoni Burne Jones13 En termes generals el l Höre es el que LeMire
qualifica de "a warmly personal account of Moms the Man"14 Recollint la
imatge que tenia de Morris la societat més benpensant i que més li
congenia a aquesta, Mackall va establir 1a interpretació dei personatge que
na prevalgut durant mes temps la imatge de I artista infrangible i
infatigable que, mogut per grans i profunds continguts morals, s enfronta a
la societat &1 seu temps per tots els mitjans al seu abast, artístics i no
artístics15

Aquesta visió de Morris ja navia estat suggerida repetidament
pels obituans publicats er. la premsa oficial del país16» pero la confirma-
ció definitiva arribà poc després amb la biografia escrita per la filla de
Morris, May, corr, introducció als diferents volums de les owes complertes
recopilades i editades per ella Considerant-les com un llibre complet, les
introduce ions a Is Collect?® wm$ of wiinm flirts ( 1910-1915 ) '7

aporten poques dades noves sobre la personalitat i la vida de Morris a les
ja donades per riackail sinó són les més estrictament familiars, les
relatives als amics de la família, i algunes indicacions sobre els guttos
personals de Morris amb matèria literària i artística Quant a la formació
del seu pensament son particularment interessants les referències a les
lectures de Morris i a les dates en que foren fetes per a poder determinar
quins autors (influïren i en quin estadi de la seva vida

En conjunt, es tracta d'una biografia que manté la vivacitat de
l'haver viscut 1 comprstlt en primera persona moltes de les experiències
narrades, i que, sense arribar a modificar en el més essencial la imatge
de Morris donada per Mackail inclou indicacions importants sobre aquelles
activitats poiitiuues que Mackail havia dissimulat presentant-les com a
l'expressió dels sentiments morals d'un artista romàntic, estrany en el seu
propi temps A pesar de tot, May no modificava substancialment la imatge
donada pel biògraf. Posteriorment, han anat apareixent d'altres biografies
de Morris i, excepte en els casos on un llibre d'aquestes característiques
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respon a una intenc ió interpretativa molt concreta -com la biografia
poli tica escrita per E P Thompson el 1955-les úniques diferències entre
"1 les deriven de la incorporació tels descobriments fets per Its monoqra-
fits sobre tls diferents aspectes de l'etra de Morris AIM! per exemple,
s observa perfectament el canvi d'orientació existent en la visto dels
noms poeta en comparar les biografies de H Buxton forman del (897, la
de Noyes de n 908 i la de Jack Lindsay del 1975 Quant als aspectes
polítics, l'edició de les cartes duta a terme per Philip Henderson influì
considerablement en la seva biografia de Morris ( Wlüíirfs, Ms L í fe, Work
mu Frieras 1952) on intentava mostrar una imatge diferent del Moms
polític a la donada per E P Thompson l8 En aquest sentit, val la pena
destacar que, en general, totts les biògraf íes escrites en ti mare de la
primera lima de recerca, accepten les tesis de Pevsner respecte a la
interpretació oe la vessant artística, projectual i arquitectónica de Morris
il cas mes sigm' icatiu es ei de la biografía d£ P Thompson 11955/
centrada en i estudi politic del pensament de homs, pero encara no es mes
en el Postcript que 1 autor va escriure per la segona edició (1977) En
aquest, malgrat motear i ínteres de les noves recerques en aquest amDtt
com les empreses per P Floud no fa cap referencia a la critica que la
bibliografía especial it- zada na elaborat sobre íes tesis històriques &
Pevsner1$*

Un segon Dloc bibliogràfic important en í anàlisi de la figura
cultural i histórica de Morns son les diverses edicions i recopilacions dels
seus escrits La primera obra important en aquest sentit son els Collects
Works ja esmentades, editades per May Morris Els 24 volums d'aquesta
obra recullen tots els escrits que Morris havia publicat més alguns poemes,
articles i contes inèdits Tal i com estaven plantejats, els Collected Works
reforçaren encara mes la imatge del Morris poeta i escriptor atès que la
majoria dWes recopilades son escrits literaris, l, així, venien a
confirmar la posició de Morris entre les grans figures literàries del
període victorià que ja detentava durant la seva vida No es estrany que,
per aquesta època, la majoria d articles i estudis sobre Morris fossin
preferentment de caràcter literari A principis del segle XX quasibé no es
consideraven tots aquells escrits teories de Morris que circulaven en
pamflets i revistes barates únicament dos volums dels Collected worás i
a mes, dels darrers estaven dedicats a conferencies i articles Malgrat que
ja s'havien fet alguns intents per elaborar una bit iiografta completa de
Morris, com la de Scott Tempii el I89726 no fou fins el 1936 que
aparegueren noves edicions dels escrits teories de Morris quan la mateixa
May recopili articles i conferencies medites destriant entre el*
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manuscrits dt que hwla fet donació il British Museum Aquest segon
rtcull» Wllim/iorrtsArtist, Wtter, $0cfilt$t, mostra, per una banda, un
canvi dor»*iitacio en its recerques sobreHoms i unarevalontiacto de la
stva labor com assagista polític, però, per l'altra, constitueix el pnmer
indici de 1 apar te 10 d una actitud més acadèmica 1 rigurosa envers l'obra de
Morris

Aquesta preocupació acadèmica es traduí substancialment en un
esforç per editar tots aquells aspectes de I'oora ue Moms que continuaven
inèdits el 1950 apareixia un primer recull de cartes, tl volum de Prifllip,
Henderson The Letters of Wiiiamríoms, tasca que prossegueix actualment
Norman Kelvin21, mentre tant, els museus i Biblioteques angleses
recopilaven i feien publiques coleccions de correspondències mantingudes
entre Morris i els seus amics més pròxims22, posteriorment s'elaboraren
llistats i catàlegs dirigits a localitzar els manuscrits de Morris dispersos
ptr tot el mon anglosaxó23, f maimen* i coincidint amb la fundació de la
William Morns Society el 1955, Vedició dels escnts de Moms conegué un
fort impuls i des d aleshores nan anat apareixent publicades noves
conferències (Lenire, 1969. Paul Meier, 1972) i el diari polític mantingut
per Morris el 1887 (Florence Boos, 198U, s na elaborat i actualitzat ia
bibliografía sobre Moms (Omsfry, 1934, D 86 Leatrwm, i960)24,
documentat el catàleg complert de conferencies, discursos i intervencions
de Morns en actes pubi ics (Briggs l96l,Ltt1irt 1969 appèndi* l i 2t. i
recopilat les critiques de Morns aparegudes als diaris de l epoca «Fault'ner
'9T5) incara ara, pero, resten per editar alguns blocs importants o escnts
de Morris, concretament els articles i les col laboracions polítiques en
publicacions de partit dels oíais només n'han aparegut seleccions t
extractes en antologies

El tercer bloc bibliogràfic important que s ocupa de la figura
Històrica de Morris són textes de caràcter monogràfic sovint dirigits a
presentar i divulgar l obra de Morris al gran públic En aquest grup
destaquen sobretot les diverses antologies de textes publicades Aquestes
mostren perfectament, segons el tipus de text seleccionat, com ha anat
variant l'interès per l'obra de Morris segons les èpoques En aquest sentit,
i element més significatiu és 1 emergencia progressiva de les conferències
i d'altres escnts teories de Morris mentre que l'obra literària i poetica va
desapareixent correlativament de totes aquelles obres que tenen com
objecte presentar la figura de Morris El primer llibre que cridi l'atenció
sobre la importància filosòfica I politica de les conferències fou
l'antologia de textes preparada per 6.0 H Cole en motiu del primer
centenari del naixement de Morns (1934, William Moms, Selected
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br¡ tings None suck. Londres) Des d'aleshores, malfit Que encara no
existeixi una monografía dedicada exclussivament a 1 anallst <faquests
textes, les conferencies nan merescut cada vegada mes atenció per part
<»is estudiosos i s han publicat tfaitres antologies descrits politics (Bau
1931, Holbrock Jacksw 194?, Brlggs-Penguln 1962, Manieri Ella 1963,
Morton 1984, i encastem, Arte y S&cí*tiia iMustrui, valència 1975)

La segona Unia d investigació bibliogràfica, la dedicada al Morns
dissenyador i artista, es composa d'escrits de molt diferent signe En
primer lloc, s'observen una serle d'estudis monogràfics sobre diferents
aspectes de la seva labor artística que han augmentat en els darrers anys
O entre aquests destaquen els assaigs sobre ei Morris impressor i
dissenyador gràfic (Ridcett-Pisarro, 1898, Colebrook, 1897, Hewitt» 1934,
Faulkner 1975, t4eect>am,l976) principalment per la continuïtat, !a
quantitat 1 1 enfoc professionalista que els manté en una posició margin'.
respecte de la investigació generat sobre Morns L especi f ta tat del terna
f af te i tipografie, en general poc conegut i, sobretot, poc problemàtic de:
de! pynt de vista de la historia convencional del disseny industrial conven-
cional, na deixat aquests articles en una unia d investigació peral leía i
independent de la bibliografia genera! sobre el Morris dissenyador un
segon bloc important son els estudis sobre la labor desenvolupada a nom?
8. Co 1 iv-s diverses especialitats del disseny i les arts decoratives
empreses per a la firma iLanor. 1897, Leatham, 1899. Jackson, 1934,

1934 watkinson 1962) Però el pes de la btbhograf »a sobre el Morris
son tots aquells llibres d'nistona de I arquitectura que

estudien la gènesi i el procés formatiu de I «arquitectura del segle XX Des
del 1936, M&; n s s na convertit, sempre darrera Rusk in, en un capítol
obligatori que tanca l experiencia vuitcentista i obra el Modernisme
europeu (Pevsner, 1936, 1943, 1968/1 i 2, Gropms 1935, Behrendt 193",
Giedion, 1941 I 1948, Zevl 1950, Hitchcock 1958, Benevolo I960, Banlwr,
1960l6oldZSí»t 1967 í

Lògicament existeix una segona línia de recerca dms la historio-
grafia de l arquitecura moderna caracteritzada principalment pel rebuig de
Morris entre els antecedents històrics del Moviment Modern Molt mes
centrada en i experiència escocesa t vienesa, na estat la l f nia heterodoxa i
marginal durant tota l'epoca de restii internacional Actualment ha estat
reconsiderada en posar-se en crisi els pressupostos teories del Moviment
Modern i la seva historiografia (Veblen 1899, Collins 1975, Tafuri 1972)
Atès que actualment la polèmica resulta de la máxima importancia per a la
interpretació de Morris, serà tractada en un apartat específic (32 )
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Existeuen paral·lelismes importants entre aquesta tradició t>ttli¿
gràfica l ! anteriorment comentada quant a la mantra d afrontar lestudi dt
lobi a de Morris Així, la preocupació per datar i catalogar rifurosamtnt
I otra projtctual at Moms apart IM mts o menys ptr la mateixa tpoca en
que comencth a edftar-se tls MUS tscrtts Pere en aquest cas l'actitud
acadèmica és conseqüència duna problemàtica diferent t en gran part ts
correspon amb la revaloritzacio dt la cultura artística victoriana nascuda
en tls darrtrs anys Així, mtntrt Homs no fou altra cosa gut un pioner dtl
Moviment Modern únlcamtnt ts consldtrartn anells asptctts dt la stva
obra que millor servien ptr mostrar aqutsta continuïtat històrica En
conjunt, tren tls tnstnyamtnts qut navitn divulgat i ftt stus tls mtmbrts
de Its Arts & Crafts, i qut, convtnitntment adaptats al stu ideari propi,
havien llegat a) Modernisme Europeu i al Dtutscne Wtrkbund a través de
hutntsius Ptrú en aquest context i inttrés qut despertava la figura de
Morris com artista i teòric del disseny no ts corresponia amb I estudi
aprofon<jiT dt la stva oora concreta, mes aviat dispersa i difícilment
locai itratit

No fou sinó a partir oe) 1950 quan començà a investigar-se J ocra
objectuai i projectista de Morris amb la intenció de confrontar- ia amb la
d altres disstnyaeors contemporanis i comprovar el tipus d innovacions que
suposavtn en el context del disseny victorià En primer lloc, la histona de
i arquitectura comença a ocupar-se del període victorià (Henry-Russen
Hitcricock 1954) Per la mateixa època Pettr Floud i d altres conservadors
tècnics del victonar» & Albert Mustum de Londres organitzaren una
exposició sobre el disseny en el stgle xix Paral leiament, el propi Peter
Floud iniciava una investigació ptr datar, catalogar i dtstnar, d entre tots
els models produïts per Morris & Ço, els qut havia disstnyàt t) director de
la firma dels realitzats pels altrts col laboradors artístics La mateixa
línia de rectrca fou continuada tn tls anys stgütnts l dts (falesnorts han
tstat estudiats practicamtnt la majoria d'of ids cultivats ptr Morris Floud
(1959) i Ciarle (1973) tls tstampats, Stwter (1974-75) tls vitralls,
Fairc lough i Ltary ( 1981 ) 1 Parry ( 1983 ), tls ttixns, Nttdham ( 1976) les
arts dtl llibrt L'estudi dels objtctts concrets de Morris ha permès
conèixer molt més aprofondidament la seva labor professional, t, així,
rtsituant-la tn la tradició històrica dtl disseny industrial, ha posat dt
manifest les poquts connexions existents entre aquesta obra i el procés
stguit pe) disseny en el segle XX Malgrat tot, si d'una banda s'ha aconseguit
separy Morris dt revolució dt l'experiència arquitectònica, i, ptr primera
vegada, poder valorar la seva obra ptr tila matttxa sense rtcorrtr a
conctptts i modtis arquittctonics, aixö enera no ha tstat rtcoliit per la



450

historiografía especifica del disseny industrial f ta majoria d'hlstórtes del
disseny escrites en els darrers temps continuen atorgant a Monts ta
mateixa posició que ocupava en les ni stories de I arc jitectura moderna
(Maldonado, trad 1977, Sette l972,Hesicett t980,Mactarthy 1982)

Les principals raons d'atio cal buscar-les no tant en tes
investigacions de la historiògraf fa com en ta multiplicitat t ta
paradoxalitat de moltes de les opcions artístiques preses per Morris al
llarg de la seva carrera de dissenyador Tanmateix, es evident tamoe una
segona causa important de tipus historic com es et fet que ta problemàtica
de disseny tal i com na estat plantejada en et segle x* pren en consideració
un tipus d'objectes totalment estrany a les preocupacions industrials del
segle xix, un segle motivat especialment pel disseny tèxtil, gràfic, t per 13
configuració formal d'uns objectes pel parament domèstic sense altre
canvi històric Que »es modificacions derivades de i organització de i treball
en el sistema de fabricació

El darrer bloc bibliogràfic que cal cosiderar son, lògicament, els
llibres de critica » interpretació de la figura de Morris, els quals, o bé
prenen en consideraci un sol aspecte de la seva obra, o bé intenten una
anàlisis conjunta de fa figura històrica de Morris aboraant els dos asptctts
anteriorment esmemat* De caràcter molt mes teòric que artístic, ia
major* són assaigs sobre el pensament de Morris vist des d'un determinat
punt de vista la component romàntica del seu pensa- ment i les
característiques literàries dels seus escrits poètic* 'Brotfe 1908 i 1913,
Thompson 1916, Lindsay l%i, Stevenson 1973), ia seva filoso."'? social
(Phetan '92?, Gre^ 1949, R Williams 1958), o el tipus de medieval:sme
patent er« el pensament 1 1 obra de Moms (Grtrtnan 1945, Jordan i960
Banfiam/Ntrns i $84», i, en eis darrtrs temps, el pensament politic de
Moms (Page Amot 19341 i960, Eshleman 1940, E P Thompson I96i i
1976, GDH Cole 1960,Meier 19711 t972,Piersor. !973,Hulse 1973,
Goooe 197U

Dentre tota la bibliografía de Morns només destaquen dos llibres
que hagin intentat donar una visió completa i global de t obra de Morris
sense recorrer a la formula biografica utilitzada habitualment El primer
delís, valtance (1897) 1l edició ampliada del 1909, va ser un llibre escrit
contemporàmament a la biografia de Mactcail i es per tant un dels pocs
estudis que donen una visió de Morris complementaria a la donadt pel
biògraf oficiat si bé comparteix amb ell la majoria d'idees bàsiques i la
interpretació global de ta figura cultura) de Moms Maigrat hagi estat
sovint considerada una obra dedicada a la labor artística de Morns25 els
capítols dedicats a la tasca propagandista i política de Morris tenen una
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