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La tribuna

Aquests tres articles han 
estat possibles gràcies al clima 
d’una colla d’amics

Calixto i el cop de puny que la dona 
del deu clava a la nimfa) al·ludeixen a 
la necessària harmonia conjugal per 
aconseguir el bon govern de la finca 
i l’abundància dels fruits. El cicle in-
terior gira al voltant d’aquestes ide-
es així com la condemna dels amors 
il·legítims. Sorprenen, per  minúscu-
les i senzilles, les composicions cristi-
anes sobre les portes. Com a vila Bar-
baro, s’intenta assimilar la història 
principal, pagana, amb fets bíblics.  
Per l’amic Jaume Terradas (un huma-
nista de segle XXI) eren el salconduit 
per tranquil·litzar a l’ Inquisició.  

Dels Emo, en el seu viatge a Itàlia, 
Goethe només va veure una colla de 
fragates de guerra arrecerades a la lla-
cuna de Venècia esperant vents favo-
rables per salpar. No els relacionà amb 
la vila de Palladio. Potser costa assimi-
lar als senyors de la guerra amb la re-
creació terrenal del paradís que prete-
nien ser les viles renaixentistes. Però, 
l’accés al coneixement i refinament 
espiritual els hi estaven reservats. 
Com d’aquells negocis vils només en 
queden les seves inversions culturals, 
una es pregunta què romandra en el 
futur dels actuals Barbaro.

(Aquests tres articles sobre Palla-
dio han estat possibles gràcies al cli-
ma que es creà en el viatge d’una colla 
d’amics: la Montse Brugués, genero-
sa organitzadora d’infraestructures 
i reina del Negroni, la Pilar Codina, 
experta en el Veneto i immillorable 
companyia, el Jaume Terradas amb 
les seves ironies i encerts mitològics i 
en Toni Vilanova, l’expert en Palladio i 
en grappe!! D’una manera o altre, tots 
en són coautors). H

Les pintures del saló són la clau del 
conjunt. En un article interessantís-
sim (Divine Love and Veronese’s  Frescoes 
at the Villa Barbaro) la Dra. Inge Jack-
son Reist en fa una interpretació que 
provaré de sintetitzar.  Segons l’auto-
ra, el pintor ha dividit el mur en dife-
rents registres que van des del món 
profà al diví (volta). Entre l’un i l’altre, 
hi situa a membres de la família Bar-
baro curiosament recolzats en una ba-
lustrada i, a cada cantonada de l’es-
tança, diferents deus simbolitzen els 
quatre elements (aire, aigua, terra i 
foc). Aquests, sempre en lluita, no-
més  poden reconciliar-se mitjançant 
l’Amor Diví (segons Empèdocles, Da-
niele Barbaro, etc.). L’amor Diví  és la 
figura de blanc que presideix el sos-
tre, envoltada de deus còsmics i assen-
tada sobre un dragó dominat. El dra-
gó, símbol pagà del caos, és associat 
al símbol cristià del dimoni i el Diví 
Amor s’identifica amb la Verge Maria 
(recordem, a la façana de la vila, l’evo-
cació del temple pagà abraçat per du-
es esquematitzacions de Santa Maria 
la novella). A algunes sales, discretes 
representacions de la Verge insistei-
xen en aquesta doble lectura dels fres-
cos pagans. És la relació entre paga-
nisme i cristianisme que buscaven els 
humanistes. Lligant el simbolisme de 
la sala i el de les fonts s’entén que no-
més amb el Diví Amor s’aconsegueix  
l’harmonia al món (governat pels Bar-
baro) i que el govern de la família es le-
gitima i regenera al brollador des del 
que es transmet la seva força a la font 
de Neptú, protector de Venècia!!! 

El tema del Diví Amor com a font 
d’harmonia unifica tot el programa 

templativa.  O, pot ser, a l’evocació ri-
tual del mite segons el qual el matri-
moni simbòlic entre una nimfa i un 
patriarca atorgava autoritat al prín-
cep i al seu llinatge (Daniele Barbaro, 
patriarca d’Aquileia). L’aigua sagrada 
del  brollador alimenta la font de Nep-
tú (deu del mar, protector  de Venè-
cia), situada davant la façana princi-
pal.  Font i brollador estan alineats en 
un eix que creua l’edifici, unint el des-
tí immortal dels Barbaro amb el de Ve-
nècia. El programa pictòric es desen-
volupa al voltant de l’eix. 

Com l’obra de Palladio, els frescos 
de Veronese emanen harmonia. La se-
va pintura, caracteritzada per el colo-
risme i el luxe, està, a vila Barbaro, em-
marcada per l’arquitectura clàssica. 
L’extraordinària qualitat, coherència 
i originalitat del cicle pictòric mereix 
atenció i contemplar-lo sense turistes  
ajuda força.  De fet, els visitants són 
tan escassos que, anys enrere, les se-
nyores de la casa sorprengueren a una 
amiga meva convidant-la a un té.  No 
cal dir que li varen fer sentir Vila Bar-
baro com un espai ben viu!

Caminant en direcció al saló prin-
cipal el visitant se sent acompanyat 
pels individus que formaven part de 
la casa representats sobre el mur en 
trompe l’oeil: un caçador, una nena dar-
rera d’una porta, un gosset... Paisatges 
arcàdics i  unes suonatrici amb els seus 
instruments musicals ens evoquen 
l’harmonia quotidiana, tot conduint-
nos envers l’harmonia còsmica que 
regna al Saló de l’Olimp, l’avantsala 
del brollador. 

de la vila. L’Amor Diví 
va néixer al paradís i 
en el seu centre, com 
a vila Barbaro,  hi ha-
via un brollador. La in-
tensitat de la visita me-
reix una copeta del vi a 
la sortida.... 

En el camí de vila Barbaro a vila 
Emo, mentre es contemplen prats i 
muntanyes (com a La Seu d’Urgell, pe-
rò en versió macro), cal fer un canvi de 
registre. Vila Emo (1564) és exclusiva-
ment fruit del geni palladià. L’arqui-
tecte projectà, sobre un assentament 
romà (buscant el link  amb el món an-
tic) un model de villa-fattoria rabiosa-
ment modern. Com a vila Barbaro, la 
casa dominical, els porxos per tasques 
agrícoles i els colomars als extrems, 
formen una unitat lineal. Aquí, però, 
Palladio aconseguí una síntesi arqui-
tectònica mai vista. El conjunt és ma-
jestuós per la seva simplicitat  i sime-
tria. A mi em va impressionar com,  

amb la sola ornamentació de quatre 
columnes i un frontó, Palladio conver-
teix una nua casa camperola en  la ca-
sa del padrone, distingint-la de la resta 
amb recursos tan elementals com al-
çar-la i avançar-la. 

EL DEPURAT llenguatge palla-
dià contrasta amb la riquesa decorati-
va dels frescos de Giambattista Zelotti 
(1526-1578), pintor força apreciat que 
aconsegueix composicions impac-
tants amb un programa coherent. A 
l’atri, en trobem la síntesi:  Ceres (pro-
tectora de les collites) presideix l’en-
trada. A esquerra i dreta dues escenes 
mitològiques (Júpiter, metamorfose-
jat en Diana, enamorant a la nimfa 
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