
CATALÀ

BUST DE LÍVIA

S. XVIII: Model del segle I

Cap de marbre negre damunt bust d’alabastre

Alçària: 44 cm

Col·lecció Despuig. Castell de Bellver, Palma (Mallorca); inv. 49 a

Lit.: Bover (1845), núm. 34, pàg. 92; Hübner (1862), núm. 279, pàg. 200.

El  present  bust  se’ns  ofereix  com  una  versió  moderna  d’un  retrat  de

l’emperadriu Lívia, com així ho indiquen els particulars trets fisonòmics que s’hi

realcen. Aquests són: ulls grans, boca petita amb llavis corbs, un vigorós nas

amb un notable sortint damunt la punta i una petita, però prominent, barbeta. El

pentinat constitueix una de les variants del  nodustypus romà més mostrada i

difosa per les dones de la casa imperial en el període julioclaudi.

La manufactura moderna de la peça es fa palesa per detalls com el treball del

cabell, la independència mostrada entre la trena superior i el nodus, més inflat

de l’habitual,  incidint  en un allargament del rostre quan als retrats antics de

Lívia, al contrari, s’emfatitzava l’horitzontalitat a nodus i front, així com el treball

de les pupil·les i l’iris dels ulls, impropi en la retratística julioclàudia.
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D’acord  amb l’aspecte  general  que  presenta  l’escultura,  sembla  que  es  va

agafar com a model el bust de basalt de la Vil·la Albani, a Roma, una peça de

singular raresa i destacat atractiu en el segle XVIII, tal com testimonia la menció

que en fa Winckelmann a propòsit de la bellesa de l’escultura i la relació que hi

guarda el negre basalt, que en destaca i realça les formes. En la present versió

moderna, no obstant això, s’hauria recorregut a un material més assequible que

tingués una lleugera semblança en el  color i  que,  a  més,  no presentàs les

dificultats de treballar un material d’extrema duresa com el basalt.

Aquesta peça forma part de la col·lecció d’escultura clàssica que el cardenal

Despuig  va  reunir  a  començaments  del  segle  XIX  a  Raixa,  vil·la  d’estil

italianitzant erigida a la localitat de Bunyola (Mallorca), que havia pertangut a la

seva família i que el cardenal va condicionar a mode de museu amb l’objectiu

d’exposar-hi els tresors arqueològics que havia reunit a Itàlia, provinents tant

d’excavacions com de l’aleshores florent  mercat  antiquari,  així  com algunes

escultures d’estil neoclàssic encarregades als mateixos artistes i scalpellini que

havien de dur a terme la restauració i la posada a punt de la col·lecció.
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