
d’una cuita ocasio-
nal. Doncs possible-
ment ens trobam
davant un cas abso-
lutament diferent,
que apunta més
aviat al contrari.
Sense arribar a un
alt grau d’especialit-
zació, l’obra de Far-
thing té trets enci-
clopèdics —per la
magnífica contextu-
alització cultural
global— barrejats amb una anàlisi
molt depurada de cada un dels
moments i les seves línies artísti-
ques. La lectura d’aquest llibre
apunta cap a la voluntat d’estimu-
lació del lector vers la manera de
contemplar l’art i interpretar les
visions dels artistes.

L’encapçala un pròleg del londi-
nenc Richard Cork, historiador de
l’art, crític, editor i comissari. A
continuació, en sols sis planes,
l’autor fa un notable esforç de
condensació de l’art que ha gene-
rat la humanitat. Com no pot ser
d’altra manera, la lectura d’aquest
apartat és imprescindible per
copsar l’òptica de Farthing. Ara
bé, el cos del treball s’organitza a

partir d’una visió
cronològica de l’art
al món, basada en
sis grans blocs: de la
prehistòria al segle
XV; els segles XV i
XVI; els segles XVII i
XVIII; el segle XIX;
de 1900 a 1945; i, fi-
nalment, de 1946 a
l’actualitat. A l’en-
trada de cada un
d’aquests grans
blocs, l’autor ofe-

reix una cronologia visual que
abasta tot el període estudiat i
amb totes les manifestacions ar-
tístiques situades dins aquest eix
espai-temps.

Cada una de les fitxes conté una
explicació on es condensen tots
els trets que caracteritzen el perí-
ode descrit. El llenguatge i els con-
ceptes són clars i inequívocs; cada
capítol és una breu i contundent
lliçó on s’analitzen, a més del perí-
ode, algunes de les seves obres
mestres. Per tal de situar de ma-
nera concreta el moment artístic
analitzat, es reprodueix a sota
una barra cronològica amb els
fets clau que es produïren al llarg
del fragment històric comentat.

En algunes fitxes, l’anàlisi de
l’obra que exemplifica el tema es
troba acompanyada d’un visor on
se’n delimiten i augmenten els de-
talls. Finalment, l’autor afegeix un
quadre on es posa de relleu al-
guns dels trets més destacable del
moment i també una breu fitxa
amb les dades més rellevants de
l’autor de la peça ressenyada. Per
exemple, al famós políptic de sant
Antoni de Piero della Francesca la
fitxa aporta un perfil de l’artista
amb els fets més transcendents de
la seva trajectòria artística.

Com hem dit, el treball divideix
l’art mundial en sis grans perío-
des, a través dels quals el lector
tendrà les eines bàsiques per
poder-los entendre i per tant fruir.
A manera d’exemple, dins les pri-
meres manifestacions artístiques
humanes, a més d’analitzar el cas
concret d’Altamira, l’autor n’estu-
dia altres produccions artístiques
com ara les línies de Nazca, l’art
mesopotàmic primerenc, l’art
precolombí, l’art xinès antic (amb
un capítol dedicat als famosos
guerrers de terracota), l’art budis-
ta..., tot això evidentment sense
deixar de banda l’art grec i romà,
els quals tracta d’una manera sin-

tètica i alhora profunda, amb una
anàlisi primmirada de les obres
mestres d’aquest període. Com a
exemple paral·lel, al bloc dedicat
als segles XV i XVI, hi ha per supo-
sat un apartat centrat en l’escola
flamenca, al renaixement italià o
el manierisme; però l’autor també
ens mostra les belleses de l’art ja-
ponès, de l’art islàmic —amb una
anàlisi interessantíssima de la ca-
tifa d’Ardabil— i fins i tot l’africà,
manifestacions especialment des-
conegudes a Occident.

Arte. Toda la historia és un exa-
men minuciós de les idees i les
obres de períodes concrets de la
història de la humanitat i al ma-
teix temps un treball on es posa
de relleu la figura de l’artista que
marcà inequívocament l’època i
les generacions posteriors. Un tre-
ball que aporta les claus per en-
tendre i gaudir l’art dins els múlti-
ples contextos socials i culturals
d’arreu el món.

de Ramon Llull fins a l’agitada po-
lèmica dels Imparables, passant
per la majoria dels grans noms
–Pla, Espriu, Rodoreda, Fuster...–
del segle XX i, també, per alguns
dels més prometedors del XXI.

Tenint en compte l’envergadura
més que considerable del volum,
que sobrepassa les cinc-centes pà-
gines, i tenint en compte també la
procedència dispersa dels materi-
als que el formen i l’heterogeneï-
tat dels temes que s’hi tracten, la
temptació inicial que pot apode-
rar-se del lector és la de fullejar-lo
distretament i cercar-hi, només,
allò que, a priori, ja li interessa.

Que cadascú faci el que vulgui.
Tanmateix, estic segur que la ma-
joria de lectors que s’acostin a En
el curs del temps amb voluntat o in-
tencions de tastaolletes pragmà-
tic, rectificaran immediatament.
Vull dir que no trigaran a prendre
consciència que l’interès i l’atrac-
tiu dels textos no rau en el tema
que tracten, sinó en el fet que
hagin estat escrits per Enric Sòria.

I, aleshores, els vol-
dran llegir tots.

Val molt la pena
llegir-los tots. So-
bretot, perquè
Sòria escriu amb
una prosa que té la
virtut, poc fre-
qüent, de combi-
nar, tot alhora, el
rigor analític, l’exi-
gència saludable
(és a dir, no vanito-
sament destructi-
va) i la passió més genuïna, tonifi-
cant i contagiosa. A més, Sòria so-
vint té una tirada per
l’enjogassament irònic, ben bé
com si volgués deixar clar que es-
criure i reflexionar sobre escrip-
tors i llibres és un exercici seriós,
sí, però que també té alguna cosa
d’aliança festiva per a iniciats.

Conscient que no hi deu haver
res més patètic que comentar lite-
ratura fent mala literatura, Sòria
treballa els seus textos fins a l’exte-
nuació. O almenys aquesta és la

impressió que
transmeten: per-
què sempre són
intel·ligibles però
mai no sacrifiquen
la complexitat ni
defugen el matís,
perquè mai no
cauen en els pecats
tan habituals de la
pedanteria i la im-
penetrabilitat, i
perquè, de cada
obra, tema i escrip-

tor en troben l’angle inèdit i n’es-
corcollen l’aspecte més inopinat.

A tot això, cal afegir-hi també
que, en aquells articles en què
pren part en un debat o una polè-
mica, Sòria és capaç de dir-hi la
seva amb fermesa i sense embuts,
però sense perdre mai el comport.
De la mateixa manera, Sòria té el
bon gust de demostrar que és in-
dependent de criteri sense fer-ne
ostentació a còpia de desaforades
boutades, insults i astracanades.

Em semblen especialment bri-

llants els textos dedicats al dieta-
risme i a la crítica literària. També
aquells en què m’ajuda a entendre
i apreciar millor alguns dels autors
que més admir: Mira, Ferrater, Ro-
vira. O Joan Sales, de qui afirma
que Incerta glòria és la novel·la
“més russa” de la literatura catala-
na. (Sembla una ocurrència; en re-
alitat, és una observació d’una
perspicàcia insondable.) Així ma-
teix, el text d’una conferència im-
partida a Cracòvia crec que hauria
de ser lectura obligatòria per a
qualsevol persona que pretengui
explicar rigorosament a l’estran-
ger què és la literatura catalana,
sense trompeteria tronada ni in-
flats entusiasmes partisans, però
també sense derrotismes ni palles
mentals maníacodepressives.

En el curs del temps és un llibre
valuós, que convé tenir per poder
consultar i rellegir sovint.

L’ART UNIVERSAL, A L’ABAST

Arte. Toda la història
Stephen Farthing
Traducció de Cristóbal Barber Casasnovas

Editorial Blume, Barcelona, 2010
576 pàgs. / 29,9 €

Un treball que condensa tota la història de l’art i que aporta les claus per entendre i gaudir l’art dins els múltiples contextos socials i culturals
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LA INTEL·LIGÈNCIA ELEGANT D’ENRIC SÒRIA
Sòria demostra que és independent de criteri sense fer-ne ostentació a còpia de desaforades boutades, insults i astracanades

En el curs del temps
Enric Sòria
Editorial Moll, Palma, 2010
556 Pàg / 20 €

Text: Tomàs Vibot
tomasvibot@gmail.com

“El gènere humà, per poder avan-
çar, té l’art i el raonament”, sen-
tencià Aristòtil. Arte. Toda la histo-
ria (traduït de l’anglès Art. The
Whole Story) és un excel·lent tre-
ball de poc més de mig milenar de
pàgines on es condensa tota la his-
tòria de l’art mundial. L’esforç de
l’autor, Stephen Farthing, en resu-
mir, sintetitzar i analitzar en po-
ques paraules els trets que definei-
xen totes i cada una de les tendèn-
cies artístiques de l’espècie
humana ha donat un fruit absolu-
tament excel·lent. A priori, hom
pot pensar que un volum amb
aquest títol i característiques és
una aportació més per als no inici-
ats en el món de la història de l’art
que volen guardar a la seva llibre-
ria un treball de fàcil i ràpida con-
sulta per tal de resoldre’ls un
dubte puntual o bé per treure’ls

Text: Pere Antoni Pons
dantesllobina@hotmail.com

En el curs del temps. Un itinerari a
través de vuit-cents anys de literatu-
ra catalana és un recull de molts
dels papers sobre literatura –as-
saigs d’extensió breu, recensions
de premsa, articles d’actualitat,
estudis més o menys acadèmics,
conferències diverses...– que el
poeta i dietarista Enric Sòria
(Oliva, La Safor, País Valencià,
1958) ha confegit durant els últims
deu anys i escaig.

Com bé suggereix el subtítol, el
centenar de textos que apareixen
al llibre configuren una personal i
en principi poc programada pro-
posta de ruta pel ric, inhòspit,
complicat i apassionant territori
de la literatura catalana. Des d’El
llibre dels feyts i l’oceànica figura


