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La tribuna

Vicenza, les viles de camp i Palladio (2)
Abans i després de Palladio (1508-1580) s’han dissenyat viles remarcables, però ell és l’arquitecte de la vila per excel·lència

Q
uin luxe poder acabar 
l’estiu en una vila al 
costat de la ciutat! Viu-
re a la fresca al vespre 
i enterrar-se professi-

onalment a la metròpoli durant el 
dia... Per això, i per a altres coses, ser-
vien les anomenades viles suburba-
nes que sorgiren a les afores de Ro-
ma, Venècia, Florència, Vicenza... al 
segle XVI. Eren residències, a mig ca-
mí entre els palaus ciutadans i les vi-
les de camp, que endolcien la vida 
dels seus propietaris. Si la vila estava 
ben dissenyada, potser per Palladio, 
o disposava d’estimulants frescos en 
els seu interior, per exemple de Tie-
polo, el luxe esdevenia plaer, conei-
xement i, també, responsabilitat.

Abans i després de Palladio (1508-
1580) s’han dissenyat viles remarca-
bles, però ell és l’arquitecte de la vila 
per excel·lència. A més d’un bon ar-
quitecte, una vila comme il faut (palla-
diana, o no) requeria quelcom que 
dialogués amb els espais: la pintu-
ra i l’escultura. Entre els pintors que 
decoraren les viles del Veneto des-
taquen dos noms: Paolo Veronese 
(1528-1588) i, més tard, Giambat-
tistaTiepolo (1696-1770). Avui, i se-
guint el micro tour  italià que inici-
arem el passat juliol, ens ocuparem 
de dues viles situades a les afores de 
Vicenza: una palladiana i l’altre de-
corada per GiambattistaTiepolo i el 
seu fill Giandomenico (1727-1804).

El nostre periple italià, tres dies 
pel Veneto, quedarà resumit en tres 
articles: l’anterior destinat a Vicen-
za i els palaus urbans, el present a les 
viles suburbanes i el proper a les vi-
les de camp,mantenint, així la dife-
rència que establí Palladio a I quattro 
libri dell’architettura (1570) entre les 
tres tipologies constructives.

Havíem explicat que en el seu vi-
atge a Itàlia, Goethe (1749-1832) de-
dicà una setmana a Vicenza (19-26 
setembre 1786). Doncs bé, des d’allà, 
l’escriptor alemany es desplaçà a les 
afores de la ciutat per visitar dues vi-
les: la Rotonda i la Valmarana ai na-
ni. Seguir les passes de Goethe pot 
fer reviure les seves sensacions. Si 
aquestes són ampliades amb les re-
flexions, de tot ordre i gust, d’una co-
lla d’amics, s’aconsegueix una visió 
divertidament eclèctica de la visita.

Els pocs quilòmetres que separen 
el centre de Vicenza de la Valmara-
na i de la Rotonda ( a la foto), podrien 
fer-se a peu. Ambdues viles es troben 
en la mateixa direcció i disten uns 
centenars de metres entre elles. En 
el trajecte, s’aprecia el procés d’am-
pliació de la ciutat. Allunyant-nos 
del centre, les parcel·les edificables 
són més grans (algunes amb jardí) i, 
una vegada creuats riu i via de tren, 
les petites viles burgeses senyoregen 
el paisatge. Sorprèn el gran nombre 
d’aquestes cases d’aspecte conforta-
ble, sense recerca de protagonisme, 

integrades en el seu context i presi-
dides per grans arbres. La vegetació 
els hi confereix una intimitat burge-
sa. Simbolitzen la presència d’una 
àmplia classe mitjana, pilar de Vi-
cenza. La tranquil·la submissió a la 
tradició constructiva local d’aquests 
habitatges, suggereix estabilitat i el 
conjunt emana, parafrasejant a Luis 
Buñuel, le charme discret de la bourge-
oisie. 

Serenament, el paisatge urbà es-
devé agrícola. Conreus diversos, 
grans i petites extensions de terres 
fosques amb diferents inclinacions 
i formats, alternades amb arbrat, 
riu... Una agricultura pròspera,que 
és la que envolta la vila Rotonda.

La vila ens apareix, segons el 
seu arquitecte: «Sobre un montice-
llo d’accés facilíssim, 
banyat d’una part per 
el riu Bacchiglione i 
de l’altra per amenissi-
mi turonets que li do-
nen un aspecte de gran 
teatre i estan tots culti-
vats amb fruits abun-
dants i excel·lentíssimes 
vinyes,boníssimes. Gau-
deix per tots els costats 
de bellíssimes vistes va-
riades (més curtes, més 
llargues, coincidents 
amb l’horitzó) per això 
he fet quatre logge, una a 
cada façana...”.

La Rotonda va ser es-
pecialment dissenyada 
per les necessitats del co-
mitent (Paolo Almerico, 
1508-1580) i per a un pai-
satge concret.Com se sap, l’estudi 
dels entorns és una característica de 
l’arquitectura palladiana que reper-
cuteix en l’harmonia dels edificis. 
Aquí, la vila culmina el turó sobre 
el que s’erigeix com un petit temple 
clàssic. I aquest punt de sacralitat no 
és fortuït. Palladio ha treballat amb 
elements de l’arquitectura religiosa 
greco-romana: la planta quadrada 
inscrita en un cercle, la creu grega 
per els eixos, la cúpula, els frontons, 
columnes, logge (galeries), escalina-
tes, una sala central rodona... 

ESTEM davant d’una «vila-tem-
ple» per a un propietari «comte-sa-
cerdot», Paolo Almerico.  El «comte-
sacerdot», en retirar-se de la Cúria 
Romana, encarregà a Palladio una 
construcció on poder aïllar-se, un es-
pai per a la reflexió. Per això Goethe 
comentava que la vila «difícilment 
pot satisfer les necessitats per al so-
jorn d’una família». 

Almerico, com a sacerdot, era cè-
libe, i les seves necessitats eren unes 
altres.

Amb el traspàs d’Almerico, Vir-
ginio, el seu fill i hereu malbarata-
dor (el celibat sacerdotal no hauria 
d’existir en «honor a la veritat», de-
ia recentment el cardenal Carlo Ma-
ria Martini) va vendre la finca al com-
te Capra. Capra inscriví el seu nom 
a la façana i la vila esdevingué un es-
pai lúdic, per festes. Al segle XXI les 
coses són diferents: el darrer propie-
tari, Mario Valmarana,  va ser arqui-

El camí, però, porta sorpreses i 
passarem de la perfecció a la defor-
mitat. En el frondós sender que con-
dueix a la vila Valmarana ens des-
concerten 17 nans de pedra sobre la 
muralla de la finca. Entre l’arbrat, 
disposats com antics guerrers, els 
nans del bosc (guardians de l’incons-
cient per a Jung) protegeixen amb 
els seus poders la Valmarana o, en 
el seu honor: la Valmarana ai nani. 
No són els actuals nans vermells de 
jardí kitsch que parodia l’artista Da-
vid Ribas (1957) amb tant d’encert. 
Són seriosos i s’han atribuït als Tie-
polo. La seva presència indica canvi 
d’interessos.

La Valmarana es troba a la falda 
del mont Berico i gaudeix d’unes vis-
tes tan delicioses que costa no treure 
la llibreta per dibuixar-les i posseir-
les.  La vila, de proporcions burgeses 
(com alguna de Puigcerdà, per do-
nar alguna referència) és una cons-
trucció equilibrada, amb dues faça-
nes clàssiques i terrasses amb balus-
tres, sense pretensions i acollidora. 
Les diferents edificacions: casa prin-
cipal,  foresteria (per els forasters), 
estables i jardins són fruit de diver-
ses intervencions i el disseny del 
parc no aconsegueix de lligar-les. Ca-

Boncompte

Entrar a la casa del 
‘padrone’ és com anar de 
visita a casa dels amics

CONXITA

raren les gairebé humils estances de 
la vila Valmarana. Ho feren a una ve-
locitat inusitada: entre la primave-
ra i l’estiu de 1757 pintaren 300 m2 
de frescos... Si algun escorç no està 
massa aconseguit, com remarcaven 
els meus amics, podem carregar-ho 
a les presses i a les restauracions.

Giambattista, el pare, pintà la 
casa principal amb puntual col-
laboració del fill i Giandomenico la 
foresteria, amb mínima participa-
ció del pare. Tot plegat, dos estils di-
ferents i dos temes diferents. Goethe 
els va classificar en una carta a Char-
lotte von Stein, la seva confident:  «Es-
til sublim i estil naturalista».

L’estil sublim és el del pare i el na-
turalista el del fill.

Entrar a la casa del padrone és com 
anar de visita a casa dels amics, sen-
se turistes i passejant entre les estan-
ces. A més dels frescos, es poden con-
templar les fotos de família (amb 
membres de la reialesa europea, o 
no) agrupades sobre els mobles com 
a qualsevol habitatge. A les meves 
amigues els xocaven unes estovalles 
de mercadillo en el centre de les quals 
dos ànecs de ceràmica (aquests kitsch 
de veritat) eren observats des del sos-
tre per una deessa gloriosa, teatral-
ment settecentesca, banyada de llum 
sobrenatural i envoltada de nacrats 
vapors afrodisíacs. A mi m’enten-
drien els visillos de niló que havien 
sigut blancs, sota unes cortines en-
coixinades, un pel desfilades i de co-
lor rosa envellit. Un rosa brut que la 

claror d’una bombeta de 40 watts 
aconseguia unificar amb els roses, 
liles, grocs pastel o verds maragda 
suposadament vibrants de Tiepo-
lo. Un luxe, poder visitar les pintu-
res en el seu context i en la seva rea-
litat, lluny del punt anodí que con-
fereix el museu públic i la seva freda 
il·luminació correcta (la paguem en-
tre tots i la de la vila només els Val-
marana).

A jutjar per la temàtica de les 
pintures, el comitent (GiustinoVal-
marana) hauria de ser peculiar. El 
programa iconogràfic de la casa re-
uneix escenes de poemes èpics, clàs-
sics i contemporanis, amb un deno-
minador comú: amors frustrats que 
conformen la personalitat de l’he-
roi. Fragments d’Homer, de Virgili, 
de Torquato Tasso i d’Ariosto, són 
representats amb la sensibilitat ro-
cocó de Tiepolo. La seva pinzellada 
ràpida, líquida i fluida, així com  la 
seva llum, desmaterialitzen els ob-
jectes. Tot és fàcil, diví i rosa. Les víc-
times, Ifigènia, Angèlica... entreo-
bren els llavis i miren al cel en una 
atmosfera d’oberta sensualitat. El 
recorregut culmina amb l’escena 
del cavaller cristià Rinaldo acomia-
dant-se de la fetillera pagana Armi-
da. Rinaldo, dempeus, crescut amb 
l’experiència amorosa (viscuda i re-
butjada) i Armida, asseguda, empe-
titida per l’abandó. Voilà la filosofia 
del noble Valmarana!!

A la foresteria, GiandomenicoTie-
polo (el fill) desenvolupa un estil pro-
pi amb una pinzellada anecdòtica i 
densa. Representa escenes quotidi-
anes, camperoles, carnavalesques, 
evocacions del nou món i, fins i tot, 
contes xinesos. Fuig de l’univers pa-
tern retenint-ne els recursos plàstics 
i alguna que altra divinitat. La quali-
tat d’aquestes pintures no mereix, al 
meu entendre, els elogis que els hi de-
dicà Goethe. De fet, posteriorment, 
Giandomenico millorà aquests te-
mes en els frescos que avui estan a 
ca’Rezzonico (Venècia). La visita de 
la foresteria és, però, inexcusable. Les 
diferents escenes de l’habitació xi-
nesa no són creïbles però tenen un 
toc d’ingenuïtat exòtica que, lligat 
a l’estat atrotinat de la cambra, con-
verteixen l’espai en un racó inoblida-
ble. Afegim-hi el radiador insuficient 
i ennegrit, toscament clavat al mur 
sobre un paisatge tiepolesc, el cobre-
llit relliscós o la bombeta de 40 watts 
que enllumenarà a algun afortunat 
foraster per llegir les tres novel·les de 
pacotilla que descansen sobre el ta-
pet acrílic  de la tauleta de nit.

Ja voldria ser jo l’afortunada foras-
tera! Més que res per agrair als propi-
etaris l’esforç que implica mantenir 
un patrimoni únic, permetent al vi-
sitant de contemplar-lo in situ. Ben 
mirat, els visillos de niló, els tapets 
acrílics o els ànecs kitsch... emfatit-
zen el valor de les pintures i ens fan 
reflexionar sobre la nostra obsessió 
per el design de prêt à porter.

Vist això,  no crec que acabar l’es-
tiu en una vila vora la ciutat sigui 
un luxe. Més aviat, massa responsa-
bilitat. H
Doctora en Història de l’Art i pintora

tecte, expert en Palladio i professor 
d’història de l’arquitectura a la uni-
versitat de Virginia. Probablement, 
la vila condicionà la seva vida pro-
fessional i el gaudi que en rebé fou 
eminentment intel·lectual. La vila 
ha passat de ser un objecte per a l’es-
barjo a objectiu vital per a qui te la 
responsabilitat de mantenir-la!

Allunyant-nos de la Rotonda, la 
seguim contemplant: harmòniques 
proporcions (basades en cànons 
numèrics),un cub perfecte, sense je-
rarquies entre els seus costats, per-
fectament simètrica, sacra, inaltera-
ble i envoltada d’una natura sempre 
en moviment. Ens en acomiadem 
amb un elogi que li dedicà Goethe: 
«Possiblement, el luxe de l’arquitec-
tura no ha superat mai tal cosa».

òtic, venint de la Rotonda!  
La Valmarana fou construïda per 

Giovanni Maria Bertoldo entre 1665 
i 1669 amb els estalvis guanyats com 
a jurista a Venècia (la inestabilitat 
del govern venecià aconsellava refu-
giar-se en valors segurs). Més tard, la 
finca fou venuda a GiustinoValmara-
na (noble, cultivat i bastant associal). 
Aquest, desitjós d’embellir la pro-
pietat d’acord amb els seus gustos 
i la seva filosofia,encarregà a Giam-
battista Tiepolo un programa pictò-
ric per a cobrir-ne els murs. Tiepolo 
es trobava, aleshores, en la seva ma-
duresa artística i era el pintor més 
apreciat (i cotitzat) de la República 
veneciana. 

Amb les seves pintures, Tiepolo i 
el seu fill Giandomenico, transfigu-


