
CÓMO CAMBIAR TU VIDA CON SOROLLA / César Suárez.- 
Barcelona: Lumen, 2023.

“¿No cree usted que ya es hora de despedirse del siglo XIX, señor Sorolla? -
¡Y a mí qué me importan los siglos! Que te vaya bien, Pablito.”

Aquest  any,  l’any de Sorolla,  el  pintor  del  resplandor mediterrani,  de l’impressionisme,
l’artista científic que va aprofundir en el coneixement de la naturaleza de la llum, per fi compta
amb una biografia diferent que és la que vos presente i recomane en éste abril,  mes de les
lletres.

Qui decideixca llegir este llibre es trobará amb un relat apassionant i magníficament escrit
però al mateix temps, amb una biografia tan rigorosa com entretinguda.

L’obra de Joaquín Sorolla és una de les més populars de la història de l’art espanyol però
la vida d’aquest gran pintor és molt poc coneguda, encara que molt interessant.

Requerit per les èlits socilas i intel.lectuals d’Europa i Amèrica, fou un dels grans artistes
de la seua època que va triomfar als salons de París i a la emergent Nova Iork. Va viure en el
fascinant món del segle XIX i inicis del XX, amb el desenvolupament de la modernitat i l’arribada
dels grans invents. Visqué el desenfrenament de la Belle Époque, el Madrid de les tertúlies i
sarsueles i, com no,  les tribulacions de la generació del 98 la qual va ser molt crítica amb el que
ells anomenaven “l’alegria dels seus quadres”.

Treballador incansable, discret, ambiciós i exigent amb si mateix, els seus majors desitjos
eren pintar a tot hora i estar amb la seua família.

L’estructura del  llibre no correspon a les biografies clàssiques sinó que César Suárez
utilitza la seua agilitat narrativa per omplir les pàgines d’una emoció real. El protagonista apareix
humanitzat al ser descrit des de diversos angles que inclouen la necessària intrahistòria i  un
sentit de l’humor que impregna tot el relat. Aquest assaig tan particular mescla realitat i ficció de
tal manera que el lector/a hi quedarà atrapat, donant-nos a conéixer la tan apassionant com poc
coneguda vida d’un dels nostres pintors més celebrats.

Sorolla va tindre una vida dedicada al treball i a la família i el seu talent va sorprendre el
món. Els lectors/es es trobaran amb una lectura que es llig amb interés i amé, es a dir, una
original història. 

              UNA VIDA EXTRAORDINÀRIA AMB UN
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