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L’Obra Social ”la Caixa” presenta una gran exposició sobre la trajectòria 
de l’arquitecte renaixentista i la seva influència durant segles 
 

Palladio, l’Arquitecte (1508-1580) 
 
Considerat «l’arquitecte dels arquitectes», durant cinc segles el nom 

d’Andrea Palladio ha estat sinònim d’arquitectura. Fill d’un moliner, va 

conquistar el món sencer amb la seva revolucionària concepció de 

l’arquitectura, democratitzant-la i fent que arribés tant a granges i ponts, com 

a palaus i esglésies. En la seva trajectòria professional va unir la teoria —a 

partir d’un profund coneixement de l’exercici arquitectònic en el món 

clàssic— i la pràctica, ideant construccions sorprenents, belles i funcionals 

com la vil·la Rotonda, prop de Vicenza, les grans esglésies venecianes de 

San Giorgio i il Redentore i les vil·les Barbaro i Emo al Vèneto. L’Obra Social 

”la Caixa” presenta Palladio, l’Arquitecte (1508-1580), exposició que 

commemora el 500 aniversari del naixement de l’arquitecte renaixentista i 

que ha estat organitzada en col·laboració amb la Royal Academy of Arts 

(Londres), el Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio 

(Vicenza) i que compta també amb la participació del Royal Institute of 

British Architects de Londres. La mostra repassa la trajectòria professional i 

vital de Palladio a través de més de 190 obres, entre maquetes de gran 

format, dibuixos, llibres, manuscrits i altres documents originals de l’època, 

així com teles de la talla de Canaletto, Veronès, Tiziano, Bassano o el Greco. 

La mostra es completa amb la contribució d’arquitectes contemporanis, com 

ara Isozaki, Hadid, Navarro Baldeweg, Jiménez Torrecillas o Chipperfield, 

que donen la seva visió personal de Palladio.  

 

L’exposició Palladio, l’Arquitecte (1508-1580) ha estat comissariada per 

Guido Beltramini, director del Centro Internazionale di Studi di Architettura 

Andrea Palladio (CISAAP) de Vicenza; Howard Burns, president del Consell 

Científic del CISAAP, i MaryAnne Stevens, directora d’Afers Acadèmics de la 

Royal Academy of Arts. La mostra es podrà veure a CaixaForum Barcelona 

(Av. del Marquès de Comillas, 6-8) del 22 de maig al 6 de setembre i 

posteriorment viatjarà a CaixaForum Madrid.  
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Barcelona, 21 de maig de 2009. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
”la Caixa”, Ignasi Miró; el director del Centro di Studi di Architettura Andrea 
Palladio (CISAAP) de Vicenza, Guido Beltramini, i la directota d’Afers Acadèmics 
de la Royal Academy of Arts, MaryAnne Stevens, han presentat avui l’exposició 
Palladio, l’Arquitecte (1508-1580).  
 
Quan encara es pot visitar a CaixaForum Barcelona la gran retrospectiva sobre el 
que és considerat «el darrer humanista», Richard Rogers, l’Obra Social ”la Caixa” 
presenta ara l’exposició més exhaustiva que s’hagi fet mai sobre Andrea Palladio, 
segurament un dels mestres renaixentistes més compromesos amb l’humanisme i 
el paper social de l’arquitectura. 
 
Per portar a terme aquesta exposició —en el marc dels actes de celebració del 
500 aniversari de l’arquitecte renaixentista— han calgut més de cinc anys 
d’investigació d’un equip internacional d’especialistes, capitanejat pels comissaris 
Guido Beltramini, director del Centro di Studi di Architettura Andrea Palladio 
(CISAAP) de Vicenza; Howard Burns, president del Consell Científic del CISAAP, i 
MaryAnne Stevens, directora d’Afers Acadèmics de la Royal Academy of Arts. 
També hi han participat Charles Hind, del Royal Institute of British Architects 
(RIBA), i Fernando Marías, professor de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
L’espectador descobrirà a CaixaForum Barcelona un Palladio inèdit més enllà de 
la interpretació dels seus plànols i dels seus tractats d’arquitectura; un Palladio 
emocionant, inventor de solucions imaginatives en les seves construccions, i un 
Palladio absolutament modern, que canvià la ciutat de Vicenza i el camp del 
Vèneto, i que deixà esglésies exemplars a Venècia.  
 
Palladio desenvolupà un nou llenguatge arquitectònic que bevia de les fonts 
clàssiques i que responia a la necessitat de complir les demandes funcionals i les 
aspiracions estètiques pròpies del seu temps. La seva obra va incloure edificis 
públics i esglésies, però foren els seus palaus i residències de camp les que més 
han influït en les generacions següents d’arquitectes europeus i nord-americans. 
L’exposició recorre  cronològicament els seus projectes més destacats, gràcies als 
quals l’espectador podrà descobrir la supremacia que atorgà a les estructures 
domèstiques, equiparant-les a esglésies i palaus. 
 
La mostra repassa la trajectòria de Palladio des de l’època adolescent de 
picapedrer a Pàdua fins als temps d’intel·lectual i arquitecte favorit dels acabalats 
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aristòcrates de Venècia i Vicenza, de les autoritats religioses i de l’Estat venecià. 
També posa de relleu el compromís de l’arquitecte amb l’humanisme, una filosofia 
que no només aprofundí en el respecte per l’Antiguitat romana, sinó que també 
intensificà la seva determinació per forjar un llenguatge arquitectònic nou i adaptat 
a la seva època. 
 
Més de 190 obres constitueixen aquesta mostra, entre les quals destaquen les 14 
maquetes de grans dimensions (escala 1:33), així com altres de petit format que 
reprodueixen relleus dels edificis i detalls d’algunes de les solucions 
arquitectòniques de Palladio. També s’hi exposen més de 70 dibuixos originals de 
l’arquitecte italià, la majoria dels quals procedeixen del Royal Institute of British 
Architects de Londres (RIBA) i de la Pinacoteca Civica de Vicenza, que permeten 
explorar el procés creatiu de Palladio, partint de l’estudi de l’arquitectura de l’Edat 
Antiga fins a desenvolupar un llenguatge propi.  
 
Per contextualitzar la seva tasca, l’exposició inclou peces de Tiziano, Veronès, 
Canaletto i el Greco. Aquestes obres estableixen vincles entre Palladio i els 
artistes i mecenes que l’envoltaren en vida, i testifiquen la col·laboració propera de 
l’arquitecte i alguns artistes durant la seva vida. Així, per exemple, es mostren 
dues obres de Canaletto en què pintà les esglésies de San Giorgio Maggiore i il 
Redentore, o una obra del Greco —que potser conegué Palladio en vida.  
 
L’exposició dedica una atenció especial al cèlebre tractat de Palladio Els quatre 

llibres d’arquitectura, el disseny gràfic efectiu del qual, amb la juxtaposició de 
textos i il·lustracions, el consagrà com a model dels futurs llibres d’arquitectuta, i 
fou un llibre de referència per a arquitectes de l’època i de les generacions 
següents.  
 
Palladio, conegut com «l’arquitecte dels arquitectes», ha exercit una gran 
influència fins als nostres dies. Per aquest motiu, la mostra conclou amb la 
contribució d’arquitectes contemporanis que donen la seva visió personal sobre 
Palladio. Alguns d’ells han creat assaigs audiovisuals per a aquesta ocasió, 
mentre que altres expliquen en entrevistes filmades quina ha estat la influència de 
l’herència palladiana en el seu propi treball. 
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Pàdua i Vicenza, 1508-1550: de picapedrer a arquitecte de prestigi 

 

Andrea di Pietro della Gondola va néixer a Pàdua el 30 de novembre de 1508. 
D’infant treballà com aprenent amb el mestre picapedrer Bartolomeo Cavazza, i el 
1524 es traslladà a Vicenza, al modern taller de picapedreria dels «mestres di 
Pedemuro». Entre 1524 i 1540, la seva vida canvià totalment: establí contacte amb 
artistes com Valerio Belli i amb el gran humanista i erudit Giangiorgio Trissino, que 
es convertí en el seu mentor i mecenes. Fou aquest qui li donà el sobrenom de 
Palladio, una evocació al món clàssic i a Atena, la deessa de la saviesa.  

Al llarg de les dues dècades següents visità Roma cinc vegades, on estudià les 
grans construccions de l’arquitectura antiga i els exemples contemporanis de 
Rafael, Bramante i Peruzzi. El seu primer viatge data del 1541 i el darrer del 1554; 
tots dos el marcaren profundament. A Roma, Palladio aprengué a dominar l’escala 
de dimensions que després ha distingit les seves obres. 
 
Partint de l’experiència romana i sempre des de la seva particular visió personal 
combinada amb la tradició i la pràctica locals, inicià el seu programa per 
modernitzar l’arquitectura urbana i rural dels aristòcrates de Vicenza. Així, adoptà 
elements inspirats en els models romans com ara la situació de columnes i 
finestres a inervals regulars, com es veu al palau Porto (1542) i al palau Chiericati 
(1550).  
 
D’altra banda, el gran atractiu i la viabilitat econòmica de les vil·les rurals portaren 
Palladio a adoptar un nou enfocament per a la planificació i el disseny de les 
residències rústiques, que unia les dependències domèstiques i les dedicades a 
les tasques agrícoles, tractant així tots els elements de la vil·la com a objectes de 
disseny arquitectònic. 
 
La dècada de 1540 acaba amb l’important encàrrec per a Palladio de remodelar 
l’edifici gòtic del Palazzo della Ragione de Vicenza, el qual envolta amb una llotja 
de pedra blanca en què l’elegància rítmica i la interpretació de la llum i de l’espai 
es combinen per crear una noble proclama civil: des d’aleshores es coneixeria 
com «la Basílica», en al·lusió als edificis de l’antiga Roma, on es negociava i es 
parlava de política. Així acaba un període eclèctic, marcat per l’evolució del seu 
llenguatge i l’experimentació constant, i comença a treballar per a les poderoses 
famílies de Venècia.  
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Venècia i el Vèneto: nous mecenes, nous projectes 

 
Quan morí el seu mentor Giangiorgio Trissino el 1550, Palladio es va acostar a un 
altre intel·lectual distingit, Daniele Barbaro (1513-1570), eclesiàstic i membre del 
ric patriciat venecià, el qual el va convidar a il·lustrar la seva nova traducció 
comentada (1556) dels Deu llibres d’arquitectura de Vitruvio, i, juntament amb el 
seu germà Marcantonio (1518-1595), polític i diplomàtic, li encarregà la 
reconstrucció de la vil·la Barbaro a Maser a principis de la dècada. La vil·la 
Barbaro és considerada com una de les millors obres de Palladio, amb interiors 
decorats al fresc pel Veronès i representa aquest nou tipus de vil·la-granja amb 
l’edifici residencial flanquejat per les dependències agrícolas i els colomars.  
 
El contacte de Palladio amb els germans Barbaro a la dècada de 1550 li reportà 
nous mecenes i nombrosos encàrrecs eclesiàstics a Venècia, en els quals va 
poder aplicar solucions arquitectòniques innovadores: reconstruí la façana de San 
Francesco della Vigna, dissenyà el refectori i l’església de San Giorgio Maggiore 
(1565) i, anys més tard, il Redentore a la Giudecca (1577).  
 
 
Els últims anys: Venècia i Vicenza 

 
La relació de Palladio amb els seus mecenes de Venècia i Vicenza continuà fins al 
final de la seva trajectòria professional. A Venècia intervingué en grans projectes 
no materialitzats, com la seva proposta per al nou pont de Rialto (després de 
1566), o per a un nou Palazzo Ducale, després de l’incendi de 1577, i aplicà a les 
vil·les les solucions constructives dels seus projectes eclesiàstics venecians.  
 
També van continuar influint en la seva obra les lliçons apreses de l’estudi de les 
obres de l’antiga Roma, decisives per al seu nou llenguatge en l’arquitectura civil. 
La seva minuciosa anàlisi de les termes i els temples romans inspirà els projectes 
del Palazzo Barbarano de Vicenza (1568/9-75) i del Tempietto de Maser (1580). 
Un altre dels èxits de l’arquitecte, fruit de les investigacions que portà a terme 
durant les dècades anteriors, és l’església de Il Redentore. A la façana, l’estructura 
dels espais interns es projecta sobre un sol pla amb una lucidesa sense 
precedents.  
 
En el seu darrer gran projecte, el Teatre Olímpic de Vicenza (1580), Palladio es 
basà en la descripció vitruviana del teatre romà i en la reconstrucció del teatre de 
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Verona. L’arquitecte morí cinc mesos després d’iniciar les obres, l’agost de 1580, 
conscient que havia aconseguit crear un nou llenguatge arquitectònic: «Estic segur 
que em consideraran molt afortunat […] per haver conegut cavallers de tan noble i 
generosa ment i excel·lent judici, que han escoltat els meus raonaments i han 
abandonat l’antiquada forma de construir sense gràcia ni bellesa.» 

 

 

L’estudi de l’Edat Antiga i la forja d’una arquitectura nova 

 
Palladio reflexionà a fons sobre el seu art, els seus procediments i la seva posició, 
tant respecte al passat com a les seves possibilitats de futur. Analitzà i reconstruí 
ruïnes romanes com les Termes d’Agripa, com si fossin els seus propis projectes, 
utilitzant els mètodes més moderns i amb una gran exactitud. En els dibuixos 
presents en l’exposició es pot veure com anotava mides en els seus esbossos i 
investigava sobre les tècniques dels edificis antics i els ordres utilitzats.  
 
Palladio treballà de manera sistemàtica i professional, en diàleg amb els seus 
mecenes i sempre atent a les contingències de la ubicació i finançament de cada 
projecte, i forjà una arquitectura nova. Comprengué la necessitat de democratitzar 
l’arquitectura i desplegà la seva capacitat, tant en els projectes de graners i 
habitatges com en ponts, esglésies, vil·les i palaus. Va recórrer a efectes bells i 
grandiosos, però sense utilitzar materials costosos: per exemple, utilitzà poc la 
pedra treballada, mentre que les columnes i marcs de finestra, els va fer de maó i 
argamassa i els arrebossà d’escaiola per imitar la pedra. 
 
 
Els quatre llibres de l’arquitectura i la celebritat 

 
El 1570 Palladio publicà el seu gran tractat I Quattro Libri dell’Architettura. 
Organitzat com els manuals contemporanis quant a gramàtica i estil, el primer 
llibre descriu els components arquitectònics fonamentals, com ara ordres, tipus de 
voltes, portes, finestres i escales. El segon mostra com poden combinar-se 
aquests components per fer palaus i vil·les, amb els dissenys del mateix Palladio 
com a exemple. El tercer està dedicat als edificis públics, des de carreteres i ponts 
fins a places i basíliques; i el darrer se centra en les reconstruccions de Palladio 
de temples antics.  
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Els llibres anaven adreçats a un públic ampli, des d’arquitectes i artesans fins a 
possibles mecenes i intel·lectuals, i hi combinava textos i il·lustracions en un 
llenguatge assequible. Els quatre llibres tingueren una gran difusió, tant en italià 
com en edicions traduïdes parcials o completes, i influïren molt en arquitectes de 
l’època i en successives generacions. La primera traducció del seu tractat fou al 
castellà, feta per l’arquitecte espanyol Juan del Ribero Rada. De fet, Palladio 
mantingué contactes amb les corts espanyola, francesa i otomana. El 1572 Felip II 
invità Palladio que proposés un projecte per a l’església de El Escorial.  
 
És l’únic projecte arquitectònic documentat que realitzà per a l’estranger i, tot i que 
el monarca no tingué en compte els dibuixos quan arribaren el 1573, alguns 
elements de la filosofia de Palladio són visibles en l’església executada per Juan 
de Herrera, especialment a la façana, com podem veure a l’exposició. 
 
Probablement també conegué el Greco, qui segurament li féu un retrat a Venècia 
cap al 1572; el pintor el considerava «el més gran arquitecte del nostre temps». En 
l’exposició es pot veure la seva obra Immaculada Concepció, en què als peus de 
la marededéu apareix el temple de Pola, tal com el descriu i il·lustra Palladio en el 
seu tractat.  
 
 
El llegat de Palladio: un etern contemporani 

 
La fama d’Andrea Palladio s’estengué més enllà d’Itàlia ràpidament. Des de 
França i Espanya a l’Anglaterra de principis del segle XVII i la resta d’Europa i 
d’Amèrica al segle XVIII, l’ideari de l’arquitecte italià es convertí en un nou estil, el 
neopalladianisme, aplicat tant a l’arquitectura urbana com a les cases de camp. 
 
La influència decisiva de Palladio sobre les generacions posteriors es deu, 
sobretot, a la seva guia de I Quattro Libri. Els èxits d’aquest gran arquitecte es 
traduïren en l’estil palladià que Inigo Jones introduí a l’Anglaterra de principis del 
segle XVII, així com a la resta d’Europa i d’Amèrica al segle XVIII. L’exposició es fixa 
en el llegat internacional de Palladio a través d’alguns dels seus successors, com 
ara Scamozzi, Jones, Cameron, Quarenghi o Juan de Villanueva, pel que fa a 
Espanya.  
 
L’obra de l’italià Canaletto, molt valorat al segle XVIII entre els que feren el Grand 
Tour per les seves vistes de Venècia, contribuí a difondre el prestigi de Palladio 
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per Europa, i deixà plasmats els principals edificis de Palladio a Venècia en les 
seves teles, com es pot veure a l’exposició.  
 
 

Andrea Palladio vist pels arquitectes contemporanis 

 
Andrea Palladio ha modelat la manera d’entendre l’arquitectura fins als nostres 
dies i ha impregnat la pràctica arquitectònica des del segle XVI. En col·laboració 
amb la Royal Academy of Arts, l’exposició organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” 
ha volgut establir un diàleg entre el mestre renaixentista i diversos arquitectes 
contemporanis procedents de diverses generacions. 
 
Els arquitectes participants revelen, tant amb les aportacions plàstiques com en 
les entrevistes filmades, la manera com es manifesta la influència de Palladio en el 
seu treball i en la concepció de l’arquitectura, desafiant així els punts de vista 
convencionals i suggerint noves formes d’entendre la influència del mestre i la 
seva presència en la pràctica contemporània.  
 
Alguns proposen una translació literal de les seves idees, d’altres troben la seva 
influència en llocs insospitats, i molts responen al seu domini de les 
característiques inherents de l’arquitectura, una essència que ultrapassa els estils i 
el temps. 
 
A través d’Arata Isozaki, Zaha Hadid, Jiménez Torrecillas, Aldo Cibic, David 
Chipperfield, Richard MacCormac, Roger Zogolovitch, Navarro Baldeweg o Toh 
Shimazaki, entre d’altres, l’espectador pot redescobrir Palladio.  
 
 



 10 

 
 

Palladio, l’Arquitecte (1508-1580) 
 
    

Inauguració: dijous 21 de maig, a les 20 h 

    

CaixaForum Barcelona 

Av. del Marquès de Comillas, 6-8 
08038 Barcelona 
    

Horari 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Dissabtes, de 10 a 22 h 
 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Entrada gratuïta a l’exposició 

 

Conferència inaugural 

Dijous 21 de maig, a les 18 h 
A càrrec de Howard Burns, president del Consell Científic del CISAAP i comissari 
de l’exposició 

 

 

 

 

Per obtenir més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Josué García - 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
 

Nota de premsa multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 


