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1. VERSALLES AL VOLTANT DE 1701: Plan général de Versalles, 

Gérard-Jean Baptiste II Scotin le jeune.



1. Enderrocar un xemeneia /  2.16 de juliol de 1701  /  3. El sentiment de decliu 

1. DESPLAÇAR UNA XEMENEIA 

El juliol de 1701 François VII, duc de La Rochefoucauld, el grand maître de la garde-robe,1 ha 

d’abandonar el seu apartament al castell de Versalles. Un dels seus veïns, el vei de dalt, el rei, 

ha decidit tirar a terra just el mur per on passa el conducte de la seva xemeneia. Això vol dir que 

també caldrà fer obres al seu apartament, desplaçar-la. Al primer pis, la cambra del rei passa a 

ocupar el seu emplaçament definitiu sobre l’eix est-oest. Un document del 8 de juliol ens informa 

de les conseqüències que aquest moviment provoca a l’apartament del duc:

Faire les ouvrages nécessaires dans l’appartement de M. le duc de La Rochefoucauld 

au-dessous [du futur salon de l’Oeil-de-boeuf] au sujet des dits changements, comme 

la démolition du mur qui sépare l’antichambre des Bassans ; supprimer des tuyaux de 

cheminée chez M. De la Rochefoucauld ; on les fera adosser au mur de la galerie et on les 

coulera dans l’ancien tuyau de la cheminée de la dite antichambre des Bassans.2

El text no està signat, sabem que és una ordre reial. Una instrucció adreçada al primer arquitecte del 

rei, Jules Hardouin-Mansart.3 L’ús dels infinitius en funció imperativa (fer les obres, suprimir les 

canonades) són una marca inequívoca de poder. És el mateix ús de l’infinitiu que Lluís XIV usa a 

Manière de montrer les jardins de Versailles (el subratllat és nostre): Passer sur le haut de Latonne, 

y  faire une pause, aller au Marais, où il y aura du fruit et des glaces.4 Ni tan sols quan convida a 

fruita i gelat, el rei abandona el seu infinitiu majestàtic.

L’estiu de 1701 el grand maître de la garde-robe té seixanta-set anys, pateix gota, comença a perdre 

1  Aproximadament: gran mestre del guarda-roba. Hem optat per no traduir els noms de càrrecs cortesans. D’una banda, per la 
difi cultat de trobar un equivalent precís en el nostre idioma. De l’altra, perquè les peculiaritats de cada càrrec poden variar a cada 
cort.

2  8.7.1701. A.N.O1 1809 65. Citat a: William R. Newton, L’espace du roi, La cour de France au château de Versailles 1682-1789. 
Fayard. Paris :2000. Pàg. 138.ww

3 Segons la cita de Newton, la numeració del document és A.N.O1 1809 65. Això és Archives Nationales, sèrie O1, que és la que 
recull tots els documents relatius a la maison du roi. Els documents numerats entre el 1733 i el 1887 són els que provenen del Castell 
i edifi cis del rei [Châteaux et bâtiments du roi]. I dintre d’aquesta secció, 1809 65, són les ordres que Lluís XIV adreça a Hardouin-
Mansart, primer arquitecte del rei i arquitecte de Versalles, entre 1699 i 1701.

Capítol 1

L’ESTIU DE 1701
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2                                                                      

3                                                            

EL CASTELL DE VERSALLES: 

1)  Plan général au rez de chaussée des Batimens, Cour et avant-

cour du Chateau de Versalles. 

2) Plan général au premier etage du Chateau de Versalles

Tot i ser molt posteriors a 1701, es tracta d’un dels pocs casos on 

tot el castell apareix dibuixat sencer a una escala prou gran per rep-

resentar els interiors. Làmines extretes del llibre de  Jean-François 

Blondel,  Architecture françoise, ou Recueil des plans, élévations, 

coupes et profi ls des églises, maisons royales, palais, hôtels & édi-

fi ces les plus considérables de Paris, ainsi que des châteaux et mai-

sons de plaisance situés aux environs de cette ville ou en d’autres 

endroits de la France [...], Paris, C.-A. Jombert, 1756, t. IV.

Malgrat els nombrosos canvis respecte 1701, hi podem assenyalar 

(en vermell) els recintes de la nova cambra del rei de 1701 a la 

primera planta, i de la cambra del grand maître de la garde-robe a 

la planta baixa.
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la vista. L’any 1709 es quedarà pràcticament cec.5 La Rochefoucauld és un dels favorits del rei. Cosa 

inaudita, fa quaranta anys que frueix ininterrompudament de la seva amistat. I això és així malgrat la 

seva aversió, declarada i recíproca, vers Madame de Maintenon.6 Així com la gota és una enfermetat 

aristocràtica, una marca d’opulència7 que La Rochefoucauld comparteix amb el rei, la ceguera a 

Versalles suposa la pitjor de les condemnes. 

La Rochefoucauld, a més de ser el grand maître de la garde-robe també és el grand veneur de 

France.8 Això agreuja el problema. Sense veure, no pot participar en el Lever del rei ni córrer la caça 

del cèrvol. Potser no és tan greu. Al cap i a la fi els seus càrrecs són honorífics; per sota seu disposa 

d’una estructura de subordinats encarregats de les tasques de la garde-robe i de la venerie. Algunes 

de les funcions vinculades a l’etiqueta són delegables als maîtres de la garde-robe, el marquès de 

La Salle o el marquès de Souvré. I el mateix podem dir per que fa a les caceres. Quan el rei monta 

a cavall per anar al laissez-courre, si el grand veneur no hi és, pot ser el Lieutenant de la vénerie, 

Armand-François de Sourcy,9 qui presenti el bastó de dos peus al rei per apartar les branques. Si bé, 

quedar-se cec l’inhabilita per a l’exercici de les seves funcions, La Rochefoucauld conservarà els 

càrrecs fins que mori. Aleshores passaran al seu fill.

Més enllà de les funcions assignades, un cortesà cec també és un cortesà indefens, incapàç 

d’interpretar res en un entorn on tot es codifica en termes visuals. A Versalles hi ha molt soroll; la 

vista és molt més útil que la oïda. D’altra banda: Com jutjar les paraules que li adressi qualsevol 

cortesà sense poder mesurar l’expressió del seu rostre?  És evident que les pintures i escultures 

del palau ja se les coneix de memòria. L’any 1701 el missatge està assumit. Però, què fer quan es 

celebri l’arribada d’una gran ambaixada? Com ho farà per situar-se rere el respatller del rei sense 

ensopegar ni equivocar-se de lloc? Com assegurar-se que Monsieur de Luxembourg respecta la 

préseance?10 Què fer mentre tots miren com el rei dina? En el joc cortesà on es distribueixen rangs 

i beneficis, que tant abasta la indumentària com les gesticulacions, la vista és un útil indispensable: 

saber sobre qui i durant quanta estona es diposita la mirada del rei; saber quants peus ens separen de 

sa majestat, a nosaltres o a qualsevol contrincant; evaluar el rang d’un cortesà a partir de l’evolució 

dels seus gestos, refinats o brutals; conèixer la qualitat de la seva indumentària. La vista, dèiem, és 

un instrument vital. No tenir-la implica convertir-se en una disfunció.

5  Molts escriptors de l’època ens han deixat comentaris puntuals sobre La Rochefoucauld (Dangeau, Sourches, Spanheim, etc.). 
Amb tot és Saint-Simon qui a les seves memòries ens ha deixat més informació sobre la seva vida privada. Amb la precaució 
necessària, la major part de la informació que utilitzem prové d’aquí.

6  Madame de Maintenon està unida amb Lluís XIV per matrimoni morganàtic, celebrat la nit del 9 d’octubre de 1683. Uns dos 
mesos després de la mort de la reina, el 30 de juliol de 1683 (SARMANT, Thierry. Louis XIV, homme et roi. Éd. Tallandier. Paris, 2012. 
Pàg.318).

7  El rei també pateix gota; acumulació d’àcid úric, típica de les dietes nobiliaries (carn roja, greixos, alcohool, etc).

8  Munter major és el Grand Offi ce que encapçala totes les funcions vinculades a les caceres del rei.

9  M.  Armand-François de Sourcy, Sieur de la Tuile, l’any 1701 també és el cavallerís de la duquesa de Borgonya (État de la 
France,1702. Pàg 592). 

10 La préseance, aproximandament, dret a pas, és un protocol segons el qual s’estableix qui ha de cedir el pas a qui. Una altra marca 
de la jerarquia entre cortesans. La querella entre La Rochefoucauld i M de Luxembourg ha estat àmpliament comentada per Saint-
Simon. 
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2. 16 DE JULIOL DE 1701

E l dissabte 16 de juliol de 1701, després d’haver passat uns dies a Meudon, el rei torna a Versalles 

per prendre possessió de la seva nova cambra.11 És habitual que el rei abandoni el castell quan s’hi 

han de fer obres, especialment quan l’afecten directament. D’altra banda, des que Lluís XIV va fixar 

la seva residència oficial a Versalles i la cort va deixar de ser itinerant (1682), només determinades 

absències permeten dur a terme una neteja a fons del castell. Considerant que a Versalles hi circula 

una gran quantitat de gent, alguns arriben a parlar de 15.000 ànimes, considerant també que les obres 

gairebé mai s’aturen, és fàcil fer-se una idea de les dificultats que tenen els escombradors del castell 

(unes desenes) per mantenir nets els interiors del palau. Els llargs sojorns del rei i la seva cort a 

Fontainebleau12 quan arriba la tardor, permeten preparar el castell per a l’hivern: folrar els interiors 

amb tapissos de vellut puntejats d’or, renovar els revestiments de fusta allà on calgui. Les obres i les 

reformes, enderrocar un mur, desplaçar una xemeneia, especialment quan afecten els apartaments 

del rei, són un motiu per escapar de Versalles.

A diferència dels burgesos i els artesans, tancats sempre als seus tallers o despatxos, el plen-air 

forma part del modus de vida aristocràtic. La seva tradició els lliga a la terra que els ha donat el nom. 

Es reconeixen a si mateixos a través de la guerra i de la caça, dues activitats exteriors.

Quan la cort era itinerant, la caça i la guerra marcaven el recorregut del rei. Això explica la 

importància, encara al 1701, del Grand Écuyer, el grand officier que encapçala tot allò vinculat 

amb les quadres reials.13 També el primer Versalles de Lluís XIV, el dels anys seixanta, és un plaer 

que el rei saboreja a l’aire lliure. La dimensió simbòlica de Versalles comença a prendre forma a 

les festes que el rei dóna als seus jardins. Deixant de banda notables excepcions com el Louvre, no 

hi ha residència principesca que no estigui emplaçada entre boscos replets de cèrvols, llops i porcs 

senglars.14 No és casualitat que un dels càrrecs cortesans amb més prestigi sigui el de Grand Veneur.

Tot i l’edat, el rei encara manté el gust per les escapades. L’edat l’ha obligat a reduir les distàncies. 

Aquest mateix estiu en què el rei pren possessió de la seva nova cambra, ha començat la guerra 

de Successió. Oficialment la guerra encara no està declarada, però ja s’han produït els primers 

enfrontaments al nord d’Itàlia. Tanmateix, el el rei ja no trepitja el camp de batalla ni presideix 

setges. Quan passa revista a les tropes ho fa a Versalles o a Marly. 

Ja fa uns quants anys que els seus moviments es limiten a l’Île-de-France; especialment per l’oest 

de París. A Saint-Germain-en-Laye, una de les residències més importants, la més freqüentada abans 

d’instal·lar-se a Versalles; a Saint-Cloud, el castell de Monsieur, el seu germà. Amb l’edat, els 

desplaçaments i sojorns a Marly cada vegada han estat més freqüents. I també al Trianon, si és que 

11  Hi ha el problema amb les dates de Dangeau. De fet la durada de les obres ens planteja algun interrogant.  Si la sortida del rei 
coincidís amb la durada de les obres, el Journal de Dangeau ens donaria una pista; amb data del 6 de juliol anota: Le roi parti de 
bonne heure de Versailles pour venir ici [Trianon], où il fera un plus long séjour qu’on ne l’avoit dit d’abord; il n’en partira que 
lundi pour aller droit à Meudon. Il faut accomoder à Versailles l’appartement où il couche, et il sera du moins six semaines sans y 
retourner. [Citat a DA VINHA pàg. 178, al llibre de LL també apareix la mateixa cita, una mica més escurçada]

12  Cada tardor la cort s’instal·la a Fontainebleau aproximadament un mes. Normalment, el mes de setembre, encara que algun any, 
l’estada s’ha desplaçat fi ns a novembre.
13  Gran manescal o gran cavallerís. Antigament era el connétable (conestable) qui s’encarregava de les quadres. D’aquí l’origen del 
nom que prové del llatí Comes Stabuli. Aquesta fi gura va acabar comandant els exèrcits; aleshores l’atenció dels cavalls del rei va 
passar primer al Marêchal (mariscal) i fi nalment a l’Écuyer. L’any 1701 el càrrec l’exerceix Louis de Lorraine, comte d’Armagnac.
14  CHALINE, Olivier. Le règne de Louis XIV. Ed. Flammarion. Paris, 1995. Pàgs.43-44.
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anar al Trianon es pot considerar sortir de Versalles (mitja hora a peu, sense sortit del Gran Parc).15

Aquest 16 de juliol el rei torna de passar uns dies a Meudon. Darrerament hi va molt; potser perquè 

presenta l’atractiu de la novetat; potser perquè vol controlar la cort del seu fill. Monseigneur l’ha 

adquirit fa sis anys i sovint hi celebra caceres.16 Malgrat l’edat, el rei entra i surt de Versalles, amb 

o sense la cort. I també continua sortint de caçera. El rei pren possessió de la nova cambra després 

d’haver participat en una caça del cèrvol. 

Segons Dangeau,17 l’escapada ha estat per estalviar-se les molèsties de les obres al seu apartament. 

Surt el 6 i torna el 16. Les dates no acaben de quadrar, a no ser que les obres hagin estat insolitament 

breus.18 Cosa difícil de creure en la mesura que l’acomodament de la nova cambra forma part d’una 

operació més complexa que inclou, també, l’adeqüació de la primera avantcambra, del gabinet del 

consell, i del gabinet de les perruques;19 peces totes elles, situades dins les traces de l’antic castell 

que envolta el pati de marbre.

En tot cas, quan el 16 de juliol de 1701 el llit del rei queda fixat definitivament en el centre geomètric 

del castell i centre simbòlic de França, el sobirà encara conserva la pulsió ancestral del moviment. 

Com si el rei, descendent de Sant Lluís, fos l’últim dipositari de l’antiga tradició medieval; com si 

el rei de França assumís en la seva persona aquell Versalles, organisme efímer, dels primers temps. 

L’any 1701, quan tot sembla ja acabat, fet, construït, desplaçar-se ell sembla l’única manera de 

donar sortida a l’exigència de canvi que el castell gairebé ja no tolera.20 Un moviment que tampoc 

tolera un cerimonial cada cop més rígid, on Lluís resta ocult sota la inexpressiva màscara de rei.21 

Marca de poder i al·legoria d’un estat cada cop més asbtracte, difícil per tant d’expressar en termes 

visuals; però cada cop més present a la vida dels seus súbdits. 

Cal ser prudents quan qualifiquem Versalles d’alegoria o metàfora. La construcció d’una administració 

centralitzada que estén la seva xarxa per tot el territori no es produeix espectacularment. Més 

aviat al contrari; una nova presència invisible que progressivament s’interposa entre la vida del 

tots els francesos i França. Les places reials seran un dels intents per dotar de contingut al que 

15  1.400 metres del Gran Trianon a la font del Dragó + 370 metres fi ns al castell= 1.770 metres. Uns 5 km per hora / 2,5 mitja hora 
/ 1,25 un quart d’hora

16  Louis de France (1661-1711), el Gran Delfí, anomenat també Monseigneur és el fi ll del rei. Pare del duc de Borgonya, el delfí 
i del duc d’Anjou, el futur Felipe V. L’any 1701 el Château de Meudon és propietat del Gran Delfí, el fi ll de Lluís XIV, també 
anomenat Monseigneur. Meudon hava estat una antiga casa senyorial, transformada en castell al llarg del segle XVI, sota diferents 
propietaris com Anne de Pisseleu, amant del rei François I, o Charles de Guise. L’any 1679, Louvois, un dels homes forts de Lluís 
XIV, Secretari d’Estat de la guerra [Secrétaire d’État de la Guerre], es converteix en el nou propietari. És aleshores quan Le Nôtre 
comença a treballar en els seus jardins. L’any 1695, quatre anys després de la seva mort, la seva vidua, aconsellada pel rei, el cedeix 
a Monseigneur a canvi del castell de Choisy i una compensació econòmica. Meudon és un municipi que es troba a uns quatre 
quilòmetres al sudoest de París. De fet és entre París i Versalles.

17  LEVANTAL, Christophe. Louis XIV, Cronographie d’un règne.(2 vols). Infolio editions. Paris, 2009 (any 1701).

18  De fet la durada de les obres ens planteja algun interrogant.  Si la sortida del rei coincidís amb la durada de les obres, el Journal 
de Dangeau ens donaria una pista; amb data del 6 de juliol anota: Le roi parti de bonne heure de Versailles pour venir ici [Trianon], 
où il fera un plus long séjour qu’on ne l’avoit dit d’abord; il n’en partira que lundi pour aller droit à Meudon. Il faut accomoder à 
Versailles l’appartement où il couche, et il sera du moins six semaines sans y retourner. Deixant de banda que el rei no serà fora tant 
de temps en la mesura que el 16 pren possessió de la nova Chambre; si ha sortit el 6 a causa de les obres, vol dir que reacomodar 
l’habitació tan sols ha durat deu dies. Una durada així és massa curta. Especialment si considerem que l’operació de l’

19 En francès original: Chambre du roi (cambra del rei); Première Antichambre (primera avantcambra), també anomenat Salon-de-
l’Oeil-de-Boeuf (saló de l’ull de bou); cabinet du Conseil (gabinet del Consell); i Cabinet des Perruques (gabinet de les perruques), 
també anomenat Cabinet des Thermes (gabinet de les termes). En parlem amb deteniment al capítol 8: L’últim moviment del llit del 
rei.
20  En realitat falta acabar la capella. Als jardins també s’hi faran canvis. L’òpera no es construirà durant el regnat de Lluís XIV.

21  Sobre el cerimonial com a funció principal de l’arquitectura de Versalles, ens centrarem en parlem més endavant (capítol 13).
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DIFERENTS VISIONS SOBRE LA GUERRA: 

4. Le passage du Rhin à Tolhuis le 12 juin 1672. Adam François Van 

der Meulen,1690 5. La Alte. Jean-Antoine Watteau,1709. 

Els canvis introduïts per Watteau a principis del XVIII passen per 

oferir una imatge de la guerra totalment allunyada de la dels pintors 

de Lluís XIV. Canvia la manera de representar els soldats, atrapats 

ara en un moment de descans (o de desfeta). També les dimensions 

es fan més petites. Una pintura apropiada per als petits salons i 

gabinets dels hôtels particulières parisins; i ja no els grans murs dels 

salons de Versalles, suport de la propaganda reial.

fonamentalment és una reforma administrativa desprovista d’èpica.22 Altres elements disposats per 

la política reial, les manufactures reials o els canals, per exemple, abans que mirar-se, s’usaran 

i explotaran. Precisament, Versalles, la casa del rei, és el lloc on aquest procés es fa visible i es 

converteix en signe. Seu de les tres principals administracions del regne: el govern, l’exercit i les 

maisons reial,23 més enllà de representar el canvi, és el canvi. El seu llarg procés de construcció, de 

vegades atzarós, converteix Versalles en una obra col·lectiva centre de totes les mirades.

Però abans de prendre possessió de la nova cambra, tot i estar convidat a Meudon, Lluís XIV s’ha 

escapat un parell de vegades a París. Ha visitat l’Hospital des Invalides24, on s’acull els ferits de 

guerra. Dèiem que el net del rei, Philippe d’Anjou ha acceptat la corona d’Espanya que Carlos II li 

ha deixat en herència. 

22  No voldríem pecar de simplistes. Evidentment, la presència al·legòrica de la corona s’expressa a molts nivells (Les estàtues del 
rei que poc a poc van instal·lant-se a les principals places de cada vila; els nous edifi cis que acullen els nous organismes de l’estat; 
els parlaments locals, històricament oposats al creixent poder del monarca, assumeixen el llenguatge de la corona). Però en tot cas, 
els canvis estructurals i fonamentals són difícils d’espectacularitzar.

23  “La Cour de Versailles comprenait trois administrations principales : les hautes fonctionnaires du gouvernement (secrétaires 
d’État, membres du conseil royal, leurs clercs et commis, et le chancelier), la maison militaire, et les `maisons royales´, comprenat 
les serviteurs du monarque et ceux des membres de la famille royale” (NEWTON, William R. La Petite Cour : Services et serviteurs à 
la Cour de Versailles au XVIIIe siècle. Ligugé: Fayard, 2006. Pàg. 11)

24  CHALINE, Olivier. Le règne de Louis XIV. Ed. Flammarion. Paris, 1995. pàgs.54-55.
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3. EL SENTIMENT DE DECLIU 

El regnat de Lluís XIV és molt llarg: setanta-dos anys.25 L’any 1701 fa cinquanta-vuit anys que Lluís 

és rei de França i encara li queden catorze anys més. En termes convencionals, l’any 1701 cau de ple 

en el periode de decadència del regnat. El 5 de setembre el rei farà seixanta-tres anys. 

El 1697 s’ha signat el Tractat de Rijswijk i s’ha posat fi a la Guerra de la Lliga d’Augsburg.26 Aquesta 

guerra de nou anys ha suposat una important càrrega econòmica per al regne i també ha marcat 

l’inici del decliu. L’aliança de totes les potències europees contra França (Espanya, Anglaterra, el 

Sacre Imperi i les Províncies Unides) ha fet trontollar la supremàcia francesa. 

Als problemes de la guerra cal afegir un cicle climàtic fatal per a l’agricultura (1687-1717). Durant 

1693-1694, França ha passat per una de les seves crisis més dures amb importants episodis de fam.27 

Molts assenyalen la crisi de 1693 com el veritable inici de la devallada del regnat.28 Com assenyala 

Olivier Chalin, per primera vegada el rei deixa de ser vist com un pare que es preocupa pels seus 

fills. Amb la pressió fiscal per finançar la guerra, les collites malmeses, i els periodes de fam, la 

percepció general és que la glòria del rei ja no va lligada al benestar del seu poble. 

Però ara, l’any 1701, després d’un breu lapse de pau, comença una altra guerra. L’1 de novembre 

de 1700 ha mort Carlos II d’Espanya. Deixa la corona en testament a Philippe d’Anjou, net de Lluís 

XIV. El 21 de novembre França ha acceptat el testament; el 24 de novembre, el duc d’Anjou es 

converteix en el rei Felipe V.29 El 9 de juliol de 1701, just el dia següent a la nota que ordena moure 

els conductes de la xemeneia del grand maître de la garde-robe, les tropes imperials envaeixen una 

possessió espanyola, el ducat de Milà. França intervé. La guerra de successió ha començat. 

En periodes de decliu la guerra mostra la seva cara menys favorable. També per als cortesans. Per 

a la noblesa d’espasa, exempta de tot tipus d’impost menys del de la sang, significa la pèrdua més 

que probable d’algun dels seus fills. Per a la resta, siguin grans càrrecs o membres de la petite cour, 

la guerra significa estretors econòmiques. Al capdavall, els cortesans de Versalles (i cal pensar 

que la cort acull molts estrats socials) acusen, d’una manera o altra, la incidència de la conjuntura 

exterior i les oscil·lacions macroeconòmiques. Deixant de banda gestos simbòlics del rei com la 

fosa del mobiliari de plata per fabricar armes30, el cert és que tot un seguit de canvis estructurals 

en l’administració de la cort està influint en el dia a dia dels cortesans. Jules Hardouin-Mansart, 

25  Quan Lluís XIII mor el 14 de maig de 1643, Lluís XIV encara no ha fet els cinc anys (5 de setembre). Segons l’ordenança de 
Vincennes d’agost de 1374, la majorité royale és als tretze anys; és a dir, el 5 de setembre de 1651. Tanmateix, els problemes de 
la Fronda fan que la coronació del rei no es faci fi ns el diumenge 7 de juny de 1654. (Sarmant, Thierry, Louis XIV, homme et roi. 
Tallandier, Paris, 2012. Pàgs. 83 i 93). El regnat dura setanta-dos ants, però Lluís XIV porta la corona durant seixanta-un anys.

26  Es tracta de la Guerra dels Nou Anys; també anomenada Guerra de la Gran Aliança. 

27  BÉLY, Lucien. La France Moderne 1498-1789. Paris: Quadrige/Puf, 2003. Pàg.441.

28 A banda del punt d’infl exió que van suposar els greus episodis de fam de 1693 (CHALINE, Olivier. Le règne de Louis XIV. Ed. 
Flammarion. Paris, 1995

29  Un dels aspectes positius per a França del Tractat de Rijswijk (1697) era que adquiria el dret d’accedir al tron de la 
corona espanyola. Amb el Tractat de la Haia de 1698 (Primer tracta de Partició) la corona requeia en Josep Ferran de 
Baviera; a canvi, El Grand Delfí obtenia els regnes de Nàpols, Sicilia i el Gran Ducat de la Toscana; l’arxiduc Carles VI es 
quedava amb els Països Baixos espanyols i Leopold I de Lorena amb Milà. Aquest tractat, ratificat després pel tractat de 
Londres (març de 1700 entre França i Anglaterra) no va agradar a la corona espanyola, contrària a la divisió de les seves 
possessions. Carlos II fa un testament a favor de Philippe d’Anjou (net de Lluís XIV) com a hereu de la corona. Lluís 
XIV accepta aquest testament i trenca així els acords del Tracta de Londres. El rerefons de la guerra és el temor de les 
potències europees davant l’unió de les dues corones, la francesa i l’espanyola.

30  Passa dos cops: 1689, guerra de la Lliga d’Augsburg i 1709, guerra de sucessió espanyola
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Inspecteur Général de Bâtiments des de 1691 (a més de primer arquitecte del rei), es nomenat 

Surintendant des bâtimens l’any 1699. Al gener de 1701 ha mort l’Intendent del castell, Bontemps, 

i Louis Blouin l’ha reemplaçat.31 Es prenen mesures per reduir les despeses de la cort; especialment 

en aquelles partides pressupostàries que afecten a la manutenció i decoració  dels allotjaments dels 

cortesans, en el suministrament de llenya per a les seves xemeneies. Si fins aleshores tot anava a 

càrrec de la corona, a partir d’ara, les condicions seran molt més restrictives. Els canvis de 1699-

1701 abans que anunciar una nova etapa, confirmen la fi del Versalles esplendorós. 

La guerra amb un rei ja vell que no presideix setges, sense primeres figures ja heroiques com Condé 

o Turenne, sembla haver perdut la seva pàtina gloriosa. Tampoc semblen quedar ministres de la talla 

de Colbert o Louvois. El nou secretari d’Estat per a la guerra des de 1700, Chamillart, gran jugador 

de billar,32 tampoc sembla un perfil massa adeqüat (acabarà apartat del càrrec el 1709).33 

Dèiem que la guerra comença a estar desprovista de legitimació èpica. No falta gaire per a que Jean-

Antoine Watteau ens ofereixi una altra imatge de la guerra, molt allunyada de l’èpica gloriosa d’un 

Van der Meulen o un Le Brun [veure imatges],

31  Més endavant parlarem de la importància d’aquest càrrec (Capítol 9).

32  Diuen que és través del billar que Chamillart es converteix en el nou favorit del rei (SARMANT, 2012 op cit, pàgs. 391-394).

33  Michel Chamillart (1652-1721). Pel que fa a la poca capacitat dels nous ministres: La posterité a été sévère pour les ministres de 

la seconde partie du règne de Louis XIV (SARMANT, 2012, op cit, pàgs. 391-394).

6. Louis XIV en costume royal. Hyacinthe Rigaud, 

1701.

El mateix any que la cambra del rei fi xa la seva posició 

sobre l’eix solar, Rigaud pinta el retrat del rei que ha 

de fi xar la imatge del sobirà per a la posteritat. Com 

passa amb el castell, també aquest retrat és fuit de 

l’apedaçament. Totes dues coses es convertiran en 

la nova imatge estàtica de l’absolutisme de Lluís XIV, 

eclipsant parcialment tot l’imaginari anterior. Rigaud 

pinta el retrat el mateix any en què es fan les obres a 

l’apartament del rei. El retrat es presenta a la cort el 

gener de 1701 i es penja al Saló del tro. 
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Si bé alguns càrrecs directament implicats en l’administració de Versalles han canviat, el cert és que 

el cicle vital del rei i els seus principals cortesans també està en decliu. Tots són conscients de la 

vellesa d’un rei que ja fa molts anys que no balla per als seus súbdits. En aquest sentit, també pesen 

els anys de devoció del rei sota la influència de Madame de Maintenon.34 El rei es prodiga menys en 

públic; passa més temps tancat a l’apartament de Madame de Maintenon. Dada gens negligible per 

a un sobirà que sempre ha propagat el seu prestigi a través de la seva visibilitat i que ha assenyalat 

com a signe de decadència l’opacitat tradicional dels austries espanyols.

L’envelliment dels cortesans, cosa natural que s’inmiscueix entre els artificis i les perruques que 

cobreixen els cranis calbs, també es mesura per les desaparicions. 1701 és l’any de la mort de 

Monsieur, el germà del rei (9 de juny).35 Els funerals solemnes de Monsieur han marcat l’inici de 

l’estiu de 1701. La seva mort afecta al rei i l’espectacle del seu comiat afecta a una cort que veu 

com desapareix una de les seves figures més il·lustres; estretament vinculada al Versalles dels plaers 

sense límit.

El decliu vital, dèiem, no és exclusiu del rei. També afecta als principals càrrecs de la cort. El 

cardenal de Coislin, grand aumônier de France (nomenat fa un any) té setanta-cinc anys i només li 

queden cinc anys de vida.36 Altra vegada, el nomenament té més de crepuscular que de renovació. El 

seu antecessor, el cardenal de Bouillon va jurar el càrrec de grand aumônier de France quan només 

tenia vint-i-vuit anys.37 Ell ho ha fet amb setanta-quatre. El confessor del rei, el père La Chaise té 

setanta-set anys i fa vint-i-sis que ocupa el càrrec.38 Un càrrec vell en tots els sentits. El grand maître 

de la Maison du roy (sense cap dubte el càrrec més important de la cort) és una mica més jove, 

Monsieur Le Prince acaba de fer cinquanta-vuit anys. Fa setze anys que ostenta el càrrec que abans 

ocupava el seu pare,39 el Grand Condé. El grand chambellan, el duc de Bouillon40 en té seixanta; va 

jurar el càrrec quan només en tenia disset. El grand écuyer, el duc d’Armagnac41, ho és des de 1658, 

aleshores tenia disset anys; ara en té seixanta. Pel que fa a La Rochefoucauld, ja coneixem l’edat del 

grand maître de la garde-robe; fa vint-i-nou anys que ocupa el càrrec i vint-i-dos que és gran veneur.

L’any 1701 el rei és vell i també són vells els seus cortesans més principals. Cosa significativa en un 

Versalles on els alts càrrecs havien estat jurats per homes menors de trenta anys. La cort no només ha 

envellit a causa d’un exercici molt prolongat dels seus càrrecs principals, sinó que els nous càrrecs 

adquireixen la plaça a una edat molt més avançada. Signe inequívoc dels nous temps. El Versalles 

fluctuant dels primers temps ja fa temps que ha passat pel seu zenit; ara sembla que esdevé una 

estructura més rígida i, per tant, també més fràgil.

34  Veure nota 6.
35  Malgrat les picabarelles, mantenia una estreta relació amb el rei. Han mantingut rivalitats en el patrocini de les arts; Monsieur 
encarrega la seva galeria a Mignard per competir amb la galeria de Le Brun a Versalles; es parla de l’enamorament, si es pot dir 
així, d’un jove Lluís XIV per la primera dona de Monsieur, Henriette d’Anglaterra. El rei amb Monsieur es comporta com a rei i 
com a germà gran. Li retreu el seu gust pels homes. Conspira amb Madame de Maintenon i la Princesa Palatina (la segona dóna de 
Monsieur) per fer fora de la cort al clan dels Lorrain, una mala infl uència sobre Monsieur. Probablement, una de les disputes més 

grans es produeix quan el rei decideix casar Mademoiselle de Blois, una de les seves fi lles naturals amb el duc de Chartres, fi ll de 

Monsieur i futur regent de França. Mutatis mutandis, una relació de germans.

36  Cardenal de Coislin (1626-1706), Premier Aumônier du roi, 1653. Grand Aumônier du roi, 1700. 

37  Cardenal de Bouillon, (1643-1715), va jurar el seu càrrec el 1671.

38  François d’Aix de La Chaise, anomenat Père La Chaise (1624-1709). Confessor del rei des de 1675. 

39  Henri Jules de Bourbon-Condé (1643-1709), fi ll del Grand Condé, hereta el títol de Príncep. 

40  Godefroy Frédéric Maurice de La Tour, duc de Bouillon (1641-1721). Grand Chambellan de France des de 1658. 

41  Louis de Lorraine (1641-1718), comte d’Armagnac. 
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La mort de Monsieur, dèiem, ha de pesar en l’ànim del rei.  Però l’any 1701 Versalles és prou 

vell per comptar amb una llarga llista de morts. Després de quaranta anys d’activitat, el reemplaç 

generacional gairebé ha culminat. Els nous perfils no semblen tant carismàtics ni tenir tant talent 

com els desapareguts. Gran problema en un entorn on la facció dels Moderns ha guanyat la querella 

contra els Antics. Bona part dels noms que d’una forma o altre van participar en la creació del 

Versalles mític ja no hi són. Amb ells desapareix i conclou el Versalles festiu. És cert que alguns 

han mort molt abans. Le Vau, mort l’any 1670. Colbert i la reina ho fan l’any 1683, el Grand 

Condé el 1686. I Molière, per suposat, peça indispensable del primer Versalles, que mor l’any 1673. 

Tanmateix, és durant la dècada dels noranta que es prodiguen les morts dels grans noms i desapareix 

tot rastre del primer Versalles. 

Étienne le Hongre mor el 1690; l’any 1691 moren Louvois i Benserade; Le Brun, l’any 1693; La 

Fontaine, Mignard, André Félibien i Testelin, el 1695; Racine i La Bruyère, el 1696. Le Nôtre i 

Tuby, el 1700; Charles Perrault viu fins 1703, però ja fa temps que viu en una mena d’ostracisme 

administratiu escrivint els contes que l’han fet popular.42

Els canvis també es manifesten en les noves formes del castell. Des de finals dels vuitanta, molts 

dissenys de Le Brun, Le Vau i Le Nôtre han desaparegut en ser reemplaçats pels nous artefactes de, 

en paraules del Le Nôtre, el jardiner de pedra, Hardouin Mansart.43 Entre 1700 i 1708, any en què 

mor l’arquitecte, encara desapareixeran més dissenys de Le Nôtre per idèntic motiu.44 

Les reformes a l’apartament del rei dirigides per Hardouin-Mansart i François d’Orbay, ja assenyalen 

un nou gust. Curiosament, la cambra del rei, serà bastant econòmica i conservarà bona part de la 

42  Queden vius alguns dels pintors que han participat en les decoracions dels Grans Apartaments, però ja són grans: 
Noël Coypel morirà el 1707, l’any 1701 té setanta-tres anys; René-Antoine Houasse, el 1710, ara en té cinquanta-cinc; 
i Charles de La Fosse, el 1716, en té cinquanta-sis. I Cal afegir també d’altres que han desaparegut més aviat com Jean 
Nocret (m.1672), Gilles Guérin (m.1678). Jean-Baptiste Champaigne (m.1681), Lully, (m.1687) i els Marsy (m.1674 i m. 
1681).

43  La Font de Latona (1687), el Parterre d’eau (1684)., El Triano de porcelana (1687), la gruta de Tetis.

44  Sala des Antiques (1680),  Bosquet de la Renommé (1705), La Salle du Conseil (1705), etc.
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ALTRES NOVETATS DE 1701: La salle du 

Conseil (7) i le Salon de l’Oeil-de-Boeuf (8)
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decoració original del saló on es disposa la nova cambra. Però el saló de l’Oeil-de-boeuf i el gabinet 

del consell, amb els empanellats de fusta i les àmplies superficies de mirall sí posen de manifest 

un nou gust que tant anuncia la sofisticació del rocaille com ens remet a la lleugeresa del gòtic45 

[figs.7,8].

Els canvis de gust ja presents a Versalles no es limiten a l’arquitectura. Precisament l’any 1701, 

Rigaud pinta un retrat del rei que acabarà convertint-se en la seva representació més coneguda: 

Louis XIV en costume royal [fig.6]. Rigaud forma part de la nova generació de pintors que inclou 

artistes com Largillièrre o De Troy. Són els partidaris del color. La majoria s’ha format retratant 

l’alta burgesia parisina.Tot i els canvis en relació a la generació de Le Brun o Mignard, caldrà 

esperar a Watteau, per assistir a una veritable revolució pictòrica. Encara que l’associem a Boucher 

o Fragonnard, el cert és que Watteau és molt anterior.46 L’any 1701 ja té 17 anys. Les seves primeres 

obres importants les pinta en vida de Lluís XIV. L’any 1713 lliure el seu treball d’ingrés a l’Acadèmia, 

molt després d’haver estat acceptat i amb un tema, fins aleshores no codificat, la festa galant.47

Així, 1701 és un any d’impàs on encara ningú pot preveure l’esclat artístic i cultural d’un segle 

XVIII sense el rei Sol. Sí es constata però, la desaparició de l’última generació d’artistes i escriptors 

veritablement significativa en relació a Versalles, la dissolució del Grand Gôut.

L’any en què es fixa la imatge de Versalles per a la posteritat, el fonament canviant del domini reial 

baixa d’intensitat. No és casualitat que apareguin ara algunes de les produccions destinades a fixar 

la imatge del regnat. Ens hem referit al retrat de Rigaud i al nou emplaçament de la cambra del rei; 

també Jean-François Félibien està escrivint una descripció de Versalles que ha de fixar una imatge 

del domini reial que passa per incorporar el temps com a factor fonamental per parlar d’arquitectura.

La nostra feina no és tant un estudi en detall de la cambra del rei, com l’intent de comprendre 

el context arquitectònic en què això s’esdevé; el context funcional i mental des del que això es 

produeix. Malgrat els estereotips sobre un castell i uns jardins composats des dels eixos i les 

simetries, sospitem que l’accidentalitat i el pragmatisme també juguen un rol determinant a l’hora 

de fixar la nova estructura de França. No es tracta de negar les lectures fetes sobre el Versalles de 

l’ordre, sinó assenyalar, situar i reflexionar sobre el Versalles del canvi.

45  Tampoc dubta cap dels contemporanis de Hardouin-Mansart que el referent principal de la nova capella, la que encara podem 
veure avui, és la Saint-Chapelle de Paris. 

46  Només cal repassar els naixements i morts d’aquells que acostumen a compartir capítol amb Watteau en els llibres d’Història 
de l’art, per adonar-se que Watteau, indiscutiblement avançat pel seu temps, pertany molt més a la França del rei Sol que a la del 
segle XVIII. Neix l’any 1684 i mor, molt jove, el 1721. Lluís XIV mor el 1715. Dels 37 anys que dura la seva vida, 31 transcorren 
durant el regnat del rei Sol. L’any 1715, Lluís XV té cinc anys, comença la regència del duc d’Orleans, que s’allarga fi ns 1723, 
quan Watteau ja fa dos anys que és mort. I si bé és cert que les seves obres més importants es fan durant la regència, els artistes 
de la generació rococó amb els que se l’acostuma a vincular pertanyen a un altre món. Els més propers són Chardin (1699-1779) 
i Boucher (1703-1770). Amb unes vides molt més llargues, desenvolupen la seva activitat més important sota Lluís XV. Serveixin 
com a referència les següents dades: Quentin de La Tour (1704-1788); Greuze (1725-1805); Fragonard (1732-1806).

47  Rigaud també ingressa a l’Acadèmia abans de lliurar el morceau de reception.
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1

L’APARTAMENT INTERIOR DEL REI ABANS 
I DESPRÉS DELS CANVIS DE JULIOL DE 
1701.
Dues versions diferents de la primera planta del 
cos central:
1.- ABANS: Planta primera del cos central vers 

1692. La disposició de l’apartament de Lluís 
XIV, a grans trets, es correspon amb els canvis 
fets l’any 1684. Aleshores, el nou apartament 
del rei torna a envoltar el pati de marbre. La 
cambra del rei de 1684 queda situada en un 
angle (A). Amb tot, les obres més importants 
consisteixen en en aixamplar la crujia de l’ala 
sud per fer lloc a la Sala de Guàrdies (C) i a 
l’avantcambra del gran cobert (B).

2.- DESPRÉS: Planta primera del cos cen-
tral vers 1714. El dibuix de Mortin és un dels 
primers que recull la nova posició central de la 
cambra del rei (A’).

2

A

C

A’

B
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4.- DESPRÉS DE 1701

13 Antichambre du roi 
14 Chambre du roi 
15 Chambre du conseil 
16 Cabinet des Peruques

3.- ABANS DE 1701

1 Antichambre des Bassans
2 Chambre du roi  
3 Salon “ou le roi s’habille”
4 Chambre du Conseil
5 Cabinet des Peruques (ou 
des Termes)

1           2          3        4       5

1. EL llit del rei ocupa el centre / 2. Le Corbusier: el sobirà urbanista i 

l’urbanista sobirà / 3. Descrèdit de Versalles / 4.  Colin Row i la ciutat 

collage / 5. El palimpsest

Capítol 2

L’EMMIRALLAMENT MODERN

1. EL LLIT DEL REI OCUPA EL CENTRE

El 1701, després de quaranta anys d’obres, gairebé vint anys després que la cort s’hagi instal·lat a 

Versalles, el llit del rei es desplaça uns metres. Queda emplaçat sobre el mateix eix solar que uneix el 

gran canal amb l’avinguda de París. El llit del rei ja no es tornarà a moure. És des d’aquesta darrera 

posició, la sisena, que la posteritat escriurà un sentit per a Versalles.

Sobre el paper, l’operació sembla senzilla. S’enderroca el mur que separa l’antichambre des Bassans 

de la cambra del rei (aquest és el mur per on passa el conducte de la xemeneia de La  Rochefoucauld). 

Això permet fer una nova avantcambra el doble de gran: el saló de l’Oeil-de-boeuf. La cambra del 

rei es desplaça just a la peça del costat, al recinte on abans hi havia el Grand Salon quarré, fins 

aleshores també anomenat le Salon où le roi s’habille. És aquesta peça la que ocupa un espai de 

centralitat respecte el pati de marbre, situada sobre el gran eix apol·lini que ordena Versalles. 

Just al costat de la nova cambra del rei, hi ha la chambre du conseil, amb dues finestres sobre el 

pati de marbre. Una porta més enllà, hi ha el cabinet des perruques (també anomenat cabinet des 

termes), que no té sortida al pati de marbre i rep la llum natural a través del pati interior del costat 

nord. Els canvis de 1701 inclouen el desplaçament del mur que separa aquestes dues peces, per fer 

més gran la chambre du conseil en detriment del cabinet des perruques.
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Més endavant caldrà analitzar amb deteniment aquest canvi i el seu context. De moment, un fragment 

del llibre de Pierre Verlet ens pot servir per introduir la lectura canònica d’aquest moviment:

Le transfert de la Chambre de Louis XIV était presque inévitable. Selon une très 

ancienne tradition, le Roi logeait au centre même de son château. Il était la cour du 

château […] et l’on peu noter, comme un symbole, que Louis XIV désigne pour sa 

dernière chambre, non seulement le milieu de son château, mais le plein est, l’axe 

même sur lequel le soleil se lève sur ses terres. Comme s’il lui était impossible de 

vivre et de mourir dans la chambre biaise et sombre de 1684, il prend possession, 

en 1701, du Salon du Roi.1

L’any 1960, uns trenta anys després de les darreres aportacions de Pierre de Nolhac,2 Pierre Verlet 

publica Le château de Versailles. Es tracta d’un extens compendi gairebé sense plànols (els que hi ha, 

sempre redibuixats i de forma esquemàtica) de la història de Versalles. En certa forma, estableix el que a 

partir d’aleshores serà la lectura convencional de Versalles. 

En el fragment citat (gairebé inevitable) tot apunta a que “l’estat final” justifica la pluralitat d’estadis 

“intermedis” que l’han precedit. Apareixen causalitats on potser no n’hi havien. Com si un pla 

preestablert des de l’origen hagués regit totes les accions, en base a una finalitat tancada i definitiva. 

Així, el moviment del llit del 16 de juliol de 1701, abans que un altre canvi a Versalles, es converteix 

en el canvi que oculta tots els canvis anteriors. Situada sobre l’eix, és sobre aquesta “darrera” posició 

de la cambra del rei que es fixa una lectura única de Versalles que passa per oblidar (si més no, 

menystenir) quaranta anys de desplaçaments, ampliacions i enderrocs que no obeeixen a una única 

idea rectora.3 Les paraules de Verlet (parla d’un moviment gairebé inevitable) atorguen l’estatut de 

projecte a tota una sèrie de decisions que no formen part del mateix pla. 

Com si li fos impossible viure i morir a la cambra esbiaixada i fosca: A través de Verlet s’expressa 

la vella campanya de descrèdit que els humanistes van endegar contra els (des d’aleshores) gòtics. 

Els moderns porten la llum allà on abans tant sols hi havia tenebres. Només cal mirar els plànols, 

per adonar-se que la penúltima cambra del rei no és molt més fosca que la definitiva [figs.1 i 2]. 

Dos finestres enlloc de tres i en el mateix pla de façana. Potser, en situar-se en un dels angles del 

pati, i no en el centre, la cornisa lateral li provoca uns minuts més d’ombra. En tot cas, sorprèn la 

minuciositat del diagnòstic. De fet, la imatge (de l’ombra a la llum), de clara extracció bíblica, el 

que anuncia és un acte fundacional. Com si, malgrat els vuitanta anys d’història, la veritable creació 

de Versalles es produís amb el desplaçament de 1701.

1  VERLET, Pierre, Le Château de Versailles (1961). Paris, 1985. Pàg. 213. Le primera edició és de 1960 i es titula Versalles. L’any 
1685 es publica una reedició ampliada amb el títol Le Château de Versailles.

2 En paraules de Sabatier, Pierre de Nolhac (1859-1936) és el responsable de la “reintegració” de Versalles; el primer a estudiar-
lo amb metodologia científi ca. Historiador de l’art format en un periode en què la cultura francesa del Grand siècle no interessa a 
ningú, l’any 1887 és contractat com a  attaché a la conservació del museu de Versalles. L’any 1892 és nomenat conservador. Restarà 
a Versalles fi ns 1920. A partir de 1899 ha començat a publicar periòdicament les seves descobertes en publicacions especialitzades 
com La Gazette des Beaux-Arts i La Revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise. Entre 1925 i 1930 es publica Versalles et 

la cour de France, una col·lecció de deu volums editada per Conard que recull els llibres que Nolhac ha anat publicant des de 1890: 
La création de Versailles (1901), Versailles résidence de Louis XIV (1911), Versailles au XVIIIe siècle (1899), Louis XV et Marie 

Leckzinska (1900), Madame de Pompadour et la politique (1903), Marie-Antoinette dauphine (1896), La reine Marie-Antoinette 
(1890), Trianon (1899) i L’art a Versailles (SABATIER, Gérard. Versailles ou la fi gure du roi. Ed. Albin Michel: Paris, 1999. pàgs.22-
26).
3  Evidentment, això no treu que Verlet en el seu llibre hagi explicat aquests “canvis” abans d’arribar a l’any 1701. Al llarg del 
nostre treball apareixeran alguns d’aquests “canvis” previs al “canvi defi nitiu”. Enumerar-los ara, per qüestions d’extensió, és 
impossible.
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Verlet  també introdueix la idea de tradició (una antiga tradició segons la qual el rei s’allotjava en el 

centre mateix del seu castell). No acaba de quedar clar a quina tradició es refereix, a quina dispersió  

pretén donar coherència històrica sota una fòrmula tan precisa i a l’hora tan poc precisada com 

centre del castell. No sabem si es refereix a l’edat mitja o al renaixement francès. Més enllà d’alguna 

axialitat parcial, no és fàcil assenyalar el centre del Louvre, Fontainebleau o Blois. Chambord sí 

presenta una planta amb un centre geomètric clar, però està ocupat per l’escala, no per la cambra 

del rei [figs. 5-13]. En tot cas, d’existir aquesta tradició, Versalles no la ha observat durant quaranta 

anys (gairebé vuitanta anys, si ens remetem a Lluís XIII).

Tanmateix, Verlet, tot i no ser explícit, insisteix en la idea de desplaçament i canvi (el trasllat de 

la cambra de Lluís XIV; última cambra; pren possessió). Verlet no és ni arquitecte, ni historiador 

de l’arquitectura, encara menys un teòric de l’arquitectura.4 Potser això explica que el seu 

plantejament, eminentment històric, no s’interessi per aquests component de canvi com a possible 

línea d’interpretació. Al capdavall, cal no oblidar que mentre Verlet escriu el seu llibre, comença a 

proliferar un interès pel canvi i el moviment en arquitectura que acabarà fructificant en propostes 

com les d’Archigram, el metabolisme o les megastructures.

Però sobretot, per a Verlet, allò que veritablement fa inevitable el desplaçament de 1701 és la idea 

d’ocupar el centre. És aquí on es produeix l’escenificació simbòlica del poder absolut. La idea d’un 

poder únic i personal que tot ho supedita queda emfatitzada, a més, amb l’ús del possesiu: el centre 

mateix del seu castell.

Precisament, la idea de centre que Verlet utilitza, uns vint anys abans ha servit per a què alguns teòrics 

del moviment modern5 hi fonamentin la seva lectura total sobre Versalles. Aquesta mirada moderna 

sobre Versalles s’emmiralla en l’ús d’una geometria que, més enllà del seu valor instrumental, és 

capaç d’ordenar tota manisfestació de vida i subordinar tot accident a l’abstracció d’una sola idea.

Retrocedim vint anys per recollir alguns exemples. 

Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture (1943):

Luís XIV adoptó finalmente el rond-point como principal motivo de la planificación, 

un motivo que se convirtió en sello distintivo del barroco en el país donde se habían 

concebido seis siglos antes las capillas radiales de los presbiterios de las iglesias. El 

ejemplo más grandioso de este tipo de planificación aplicado a escala colosal es, 

naturalmente, el Palacio de Versalles (...) La planta no del palacio, sino del conjunto 

de Versalles, sólo puede calificarse de barroca. Frente al palacio se extienden los 

espléndidos jardines de Le Nôtre, con grandes parterres de flores, un estanque 

en forma de cruz, fuentes, paseos radiales o paralelos que se dirían interminables 

y senderos flanqueados por altos y cuidados setos: la naturaleza sometida por la 

mano del hombre para exaltar la grandeza del rey, cuyo dormitorio estaba situado 

en el centro de la composición.6 

Pevsner converteix al rei en artista (Lluís XIV va adoptar). Encara més: les accions del rei participen 

del mateix grau d’abstracció que una pintura de Mondrian; com si construir un castell com Versalles, 

4  Pierre Verlet (1908.-1987) va ser conservador del Louvre des de 1945 a 1965 i de 1968 fi ns a 1972.
5  Sempre que parlem del moviment modern ens referim al moviment modern en arquitectura.
6  Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1943. Citem la traducció espanyola de María Corniero Fernández i 
Fabián Chueca Crespo, en l’edició d’Alianza Editorial de l’any 1994. Pàg. 283
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ALGUNS CASTELLS ANTICS I MODERNS (AMB O SENSE CENTRE)
En rigor cap d’ells té un centre. En alguns casos sí un eix central. Tanmateix, la cambra del rei (o 
la del senyor del castell) no acostuma a ocupar aquest espai. Precisament explica Elias, la tradició 
nobiliaria acostuma a separar els apartaments de la senyora, a un costat de la residència, dels del se-
nyor, a l’altre, per deixar els espais centrals com a lloc de representació. 5. El Louvre; detall del plànol 
de París de Delagrive (1728) 6. Blois després de l’ampliació de François Mansart (segona meitat del 
XVII) 7. Château de Madrid al Bois de Boullogne (derruït), redibuixat a partit dels dibuixos d’Androuet 
du Cerceau (abans de 1564) 8.Fontainebleau detall d’una planta general segons Jacques Androuet du 
Cerceau, 1579. 9. Chenonceau segons du Cerceau a Le plus excellents Bastiments. 10. Château de 
Chambord (durant molt de temps atribuït a Leonardo) 11. El castell d’Angers amb dos eixos d’accés 
no ortogonals; la part principal es construeix entre el XII i el XIII, muralla inclosa.12. Castell de Pierre-
fonds, reformat i ampliat per a Louis d’Orleans, mort el 1407 amb les obres inacabades. 13. Castell de 
Coucy, la part principal dels segles XIII-XIV,

5 6

7 8

9                                                                                                                             10

11                                                                    12                                                       13
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planificar uns jardins com els de Le Nôtre, no estigués llastrat per condicionants de tot tipus (materials, 

constructius, econòmics, socials, laborals, d’ús, etc.); com si les accions del rei disposessin de 

la mateixa llibertat que les accions d’un artista abstracte no sotmés a cap constricció aliena a la 

seva poètica. Entre d’altres coses, Lluís XIV no va adoptar el rond-point perquè, a diferència d’un 

artista abstracte, el rei de França no toca directament les coses, sinó que es veu forçat (vulgui o no 

vulgui) a actuar sobre el món que l’envolta (i suposadament domina) a través d’una llarga cadena 

d’intermediaris. Una llarga cadena que va des del surintendant de bâtiments fins l’últim peó ocupat 

en transporar les tones de terra necessàries per donar forma als jardins de Le Nôtre.7 

En arquitectura en general i a Versalles en concret, la condició material no és un matís.

D’altra banda, la cort i l’estat no són una simple pròtesi en mans del rei. La preeminència del sobirà 

no evita que les coaccions es produeixin en totes direccions. Lluís XIV sap fer moltes coses, la 

seva simplicitat és un mite que ell mateix alimenta. Parla francès, espanyol i italià; també llatí. Ell 

mateix s’ocupa des dels vint-i-tres anys del govern del estat. D’altra banda, també és un gran ballarí. 

Sap tocar la guitarra i muntar a cavall; és hàbil en les arts de la guerra. Però el rei de Françá no sap 

dibuixar.

Fins i tot obviant el fet que les mentalitats de finals del XVII no han passat pel procés d’abstracció 

d’una societat industrial, reduir la complexitat de Versalles a composició i reduir la posició del llit 

del rei a només símbol és negligir una part important de tot allò que dóna sentit a Versalles. 

A diferència de Pevsner, la lectura de Siegfried Giedion sembla tenir més present la relació amb la 

natura i la complexitat del programa. També acaba referint-se a la centralitat de la cambra del rei. 

Giedion, Space a Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (1941):

El escenario en donde se levantaba el castillo de Versalles era el ambiente natural 

cuidadosamente ordenado que fue el telón de fondo no solamente para estos grandes 

edificios, sino para este nuevo género de vida que allí había ido desarrollándose. 

(...) (el rey) Desde las ventanas de su cámara-dormitorio del palacio, de cara a la 

plaza, dominaba la extensión ilimitada de bosques y praderas verdes  -- panorama 

que hoy en día se halla malogrado.8

El text sembla suggerir que és la mirada del rei allò que ordena la ciutat. És cert, ho explica Jean-

François Félibien9, que la ciutat de 1701 encara està poc edificada, i també ho és que el centre del 

castell s’emplaça sobre un turó. Davant però, dels prats i els boscos, a més de la plaça (la gran 

plaça d’Armes) que esmenta Giedion, hi ha la ciutat; les dues grans masses de les écuries i, rere 

seu, l’hôtel du Chenil i l’hôtel de Conti, i també l’hôtel de Limoges (on dormen els obrers) i l’hôtel 

dels guàrdies del rei. I més enllà, el turó de Montbauron, amb els dipòsits d’aigüa, i l’aqüeducte 

de Montreuil. La cambra del rei mira la ciutat i no perquè el paisatge s’hagi malmès, sinó perquè 

aquest és el panorama urbà que la cambra del rei es troba quan s’instal·la sobre l’eix. És la galeria 

7  Per comprendre el grau de complexitat en l’execució de Versalles és imprescindible el llibre de Frédéric Tiberghien. És 
especialment interessant el capítol dedicat a obrers i soldats on explica amb detall l’organització laboral de l’obra: TIBERGHIEN, F. 
Versailles, Le Chantier de Louis XIV 1662-1715. Perrin : Paris, 2003. Pàgs. 121-146
8  Sigfried Giedon. Espacio, tiempo y arquitectura. Madrid: Ed. Dossat S.A., 1682. Pàg. 143.
9  Jean-François Félibien publica el 1703 una descripció de Versalles de la que ens ocupem àmpliament al llarg del nostre treball. 
Especialment al capítol 7.
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dels miralls qui té vistes sobre boscos i jardins. De fet, això és important, la colocació de la cambra 

del rei en el centre és també una obstrucció. S’anulen les tres portes que donaven a la galeria dels 

miralls quan la peça estava ocupada pel saló “ou le roi s’habille” i s’anula, per tant, la transparència 

que aquesta peça permetia entre ciutat i jardins.

La cambra del rei en el centre de la composició o la cambra del rei com a lloc des del qual dominar 

el conjunt: Pevsner i Giedion insisteixen en un Versalles ordenat des de la posició central d’una 

cambra del rei que només existeix els darrers catorze anys del regnat.

El text de Verlet, posterior als de Pevsner i Giedion, és una monografia plantejada com a història 

de Versalles. Les anècdotes cortesanes i els episodis biogràfics, s’entrecreuen amb una visió de 

l’arquitectura visual i programàtica. Per contra, els fragments de Pevsnser i Giedion provenen 

d’històries de l’arquitectura. En el cas de Giedion d’una història de l’arquitectura moderna, cosa 

que fa més significativa l’aparició de Versalles. Una història que tracta d’articular una genealogia 

convincent que serveixi com a fonament teòric del moviment modern. Com assenyala Tournikiotis,10 

no és casualitat que Giedion inclogui la paraula tradició en el títol del seu llibre (parlàvem més 

amunt de construir una carcassa històrica que doni coherència a la dispersió del passat).

Sigui com sigui, la mirada moderna converteix Versalles en una inequívoca formulació absolutista 

en la mesura que participa d’un racionalisme geomètric que tot ho subordina. En realitat, pel que fa 

a Versalles, Pevsner i Giedion repeteixen allò que Le Corbusier, amb menys rigor científic però amb 

molta més intensitat, ja havia dit durant els anys de l’Esprit Nouveau. 

Retrocedim uns anys més i ens situem en la primera meitat dels vint.

2. LE CORBUSIER: SOBIRÀ URBANISTA I URBANISTA SOBIRÀ

Le Corbusier dedica un paràgraf a Versalles a Vers une architecture.11 També un dels seus típics 

apunts gràfics; en aquest cas, no près del natural, sinó d’un altre dibuix. Allò que ens mostra l’any 

1923 ja no existeix. De fet, deixa d’existir vers 1678, quan Hardouin-Mansart comença a construir 

l’ala sud i la galeria dels miralls [fig. 14]. El fragmen està inclòs al capítol dedicat a la “il”lusió 

dels plànols”; i parla del fracàs d’un Versalles només comprensible en la planimetria dels dibuixos.

Abans que en Versalles, Le Corbusier sembla més interessat en l’urbanisme del rei sol: el control 

absolut sobre el projecte, la sublimació de l’autor com a únic responsable, el mite d’un sobirà que 

ha esdevingut projectista, troben la seva manifestació més inequívoca en les sempre emfàtiques 

afirmacions de Le Corbusier. En realitat, Le Corbusier centra el seus interès, més enllà de Versalles, 

en el poder que li dóna forma:

He aquí un gran rey, último gran urbanista de la historia, Luis XIV. Entonces París 

no es más que un hormiguero hijo de un desorden fatal. (…) Todo son callejuelas 

en ella, muy intrincadas, al estilo “Tres mosqueteros”. ¡Soñar con la belleza en este 

10  TOURNIKIOTIS, Panayotis. La historiografi a de la arquitectura moderna. Librería Mairea (ETSAM)- Celeste ediciones: Madrid, 
2001. Pàg.54.
11  Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Poseidon. Buenos Aires. Pàgs.158-159
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desbarajuste, con la belleza arquitectónica! Para soñar así hacía falta más temeridad 

que la que se requiere en la actualidad cuando precisamente hemos heredado de 

aquello que va a ser descrito (…) Decretó: la plaza Vendôme es pequeña y sin fastos. 

Sus edificios serán demolidos y los materiales se utilizarán para la reconstrucción 

de la nueva plaza Vendôme. He aquí el plan, tal y como va a ser construida según el 

dibujo de Mansart. La fachada de la plaza se hará a expensas del Rey. Los terrenos 

de detrás de las fachadas están a la venta a merced de los compradores (…).12

Heus aquí un gran rei, l’últim gran urbanista de la història: La forma més fàcil per comprendre 

què hi ha rere la reivindicació de Lluís XIV que fa Le Corbusier és invertir l’enunciat. Quan Le 

Corbusier atribueix al sobirà les funcions d’urbanista (aparentment la mateixa fòrmula retòrica que 

hem vist a Pevsner), allò que en realitat reivindica és un urbanisme sobirà. El mite del rei arquitecte 

es reformula en terminologia d’avantguarda: un arquitecte no sotmès als prejudicis de l’acadèmia ni 

a l’inèrcia dels prejudicis. Sobirà doncs, respecte els asfixiants dogmes de l’École des Beaux-Arts i 

sobirà sobretot en relació a l’arquitectura i la ciutat.

Tal com farà Verlet molts anys després, Le Corbusier recupera el mite renaixentista passat pel 

sedàs del rei Sol, centre del qual irradia la llum. Lluís XIV urbanista és qui acaba amb la foscor 

i el desordre del París medieval: un formiguer fill d’un desordre fatal; tot són carrerons [...] molt 

intrincats a l’estil “Els tres mosqueters”. No deixa de ser curiós que Le Corbusier parli dels tres 

mosqueters. Segons el mite novelat per Dumas, ells són els enemics acèrrims del Cardenal de 

Richelieu, el principal promotor de l’Acadèmia Reial, fundada l’any 1635, i principal ideòleg del 

racionalisme lluminós i l’aticisme com a principals trets identitaris de França.13 Altra vegada, aquest 

cop un clar antecedent de LLuís XIV, la claredat, la llum i l’ordre. Sigui com sigui, Le Corbusier 

projecta el seu discurs sobre la figura de Lluís XIV i, en fer-ho, reanima, no tant el veritable sentit 

de la cultura del Grand siècle, com la imatge que l’aparell de propaganda del rei vol transmetre als 

seus contemporanis i també a la posteritat. Davant l’encomi al rei Sol, astre gloriós del qual irradia 

la llum, és inevitable no pensar en alguns dels noms que Le Corbusier escull per a projectes seus 

com la “Ville Radieuse” de 1935, per exemple.

Tanmateix, quan Le Corbusier diu que Lluís XIV decideix enderrocar una Place Vendôme petita 

i sense fasts, per construir-hi una de nova (1699), oblida aclarir que aquesta primera plaça que el 

rei fa enderrocar no és una plaça medieval ni a l’estil “Els tres mosqueters”, sinó una plaça que el 

12  Le Corbusier: “Nuestros medios”. Article publicat a l’Esprit Nouveau i recollit, en traducció castellana a: LE CORBUSIER, 
Puerta de hierro, Le Corbusier, L’esprit Nouveau 1920-1925. Ellago ediciones. Castellón, 2005).
13  FUMAROLI, Marc. L’école du silence (le sentiment des images au XVIIe siècle). Ed. Flammarion. Paris 1998. Pàgs. 498-499.

“Versalles segons un dibuix de 
l’època”, redibuixat per Le Corbusier 
i publicat a Vers une Architecture 
(1923).
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27



15

16 17

EL PROJECTE URBANÍSTIC ESDEVÉ LA SEVA PRÒPIA     
PREEXISTÈNCIA: LA PLACE VENDÔME

14.- Detall del plànol de París de Jouvin (1676) on encara es 
manté de peu l’hôtel Vendôme i el convent dels Caputxins. 
15.- Detall del plànol de París de De Fer (1690) on es veu la 
primera versió de la Place Vendôme. 16.- Du rectangle à l’octogon, 
els dos  projectes successius de Jules Hardouin.Mansart per a la 
Place Vendôme. El motiu principal per passar d’un a l’altre respon 
a  qüestions econòmiques: augmentar el sol edifi cable i fer més  
benefi cis amb la venda dels terrenys.

rei mateix, induït pel tot poderos Louvouis, ha fet construir entre 1685 i 1690 [figs.15,17]. Una 

plaça, a més, dissenyada i executada pel mateix arquitecte al que ara se li demana que l’enderroqui 

per construir-ne una de nova: Jules Hardouin-Mansart, primer arquitecte del rei des des de 1676 i 

nomenat Surintendant de Bâtiments el mateix 1699. De fet, Hardouin-Mansart és el primer interessat 

en construir i enderrocar; hi ha invertit diners i el nou traçat de la plaça, amb menys espai per a la 

ciutat, implica més terrenys rere les façanes per als potencials compradors.

Tal com ho explica Le Corbusier, els murs exempts de la Place Vendôme contenint un parcelari 

encara no edificat, transmet la imatge d’una arquitectura capaç de contenir la voracitat vital del 

desordre urbà. La història real de la Place Vendôme ens ensenya que més que contenir-la, les façanes 

l’amaguen. AL capdavall, la forma final de la place Vendôme no és el resultat d’un exercici d’ordre, 

sinó la conseqüència d’un procés especulatiu. En el regnat de Lluís XIV (de fet, la cosa no és 

nova) són els negocis qui mouen la ciutat. L’ordre aparent que anuncien les magnificents façanes 

de la place Vendôme, amaga el desordre d’un parcelari accidentat sense cap correspondència amb 

l’exterior. Amaguen també el desordre d’un llarg dispendi en l’execució en obra d’una plaça que 

s’ha construït dues vegades.

En realitat, quan Le Corbusier projecta el seu programa ideològic sobre una forma de la qual no 

demostra conèixer la factura, es converteix en l’altaveu del mite d’un Lluís XIV maître de soi-même, 

precepte primordial per poder esdevenir maître de l’État. El domini del rei inclouria tants els boscos 

com la noblesa, tant el parlament de París com la forma de la ciutat. El mite de la tabula rasa, o 
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18

19

20

EL PLAN VOISIN: UN COLBERT. ON DEMANDE UN COLBERT!
23. El Plan Voisin de 1925 de Le Corbusier proposa arrasar el “veritable centre” 
de París per construir-hi un tros de la ciutat contemporània. La tabula rasa no ho 
contempla tot. Allò que és identifi cable com a monument es manté de peu. 24. Les 
façanes de la Place Vendôme tornen a quedar amputades dels hotels irregulars que 
al llarg dels anys van anar-se construint-se al darrere i conferint sentit a la plaça (va 
costar molt de temps vendre les parcel·les). En el Plan Voisin queden ressignifi -
cades com a lotissement à redents confi nat entre els nous  lotissement à redents, 
molt més grans. 18. L’axonometria del gran espai “buit”, delimitat pels lotissements 
à redents i les grans torres. Es conserven els arcs de Triomf de la Porte Saint-Denis 
(19) i de la Porte Saint Martin (20), dos monuments del París de Lluís XIV que en 
el nou context apareixen ultraminúsculs. La substància del poder es manifesta 
en el buit monumental. El progrés, nou sobirà, s’expressa en la dimensió sempre 
creixent d’aquest buit. És en la memòria del Plan Voisin on Le Corbusier reclama 
l’intervenció d’un poder fort que posi fi  al caos: un homme muni de pouvoirs discré-
tionnaires, un Colbert. On demande un Colbert!. 

23

21

22

24

21 i 22. Fotografi es dels jardins del Palais 
Royal i dels jardins de les Tulleries que Le 
Corbusier posa al costat dels seus dibuixos 
del Plan Voisin. Són una referència per ex-
plicar el nou espai urbà descongestionat, ple 
d’aire i ple de sol. L’arquitectura desapareix: 
“Vous ne voyez plus de maisons!”. A la foto-
grafi a 20, al igual que les façanes de la Place 
Vendôme en el Plan Voisin, podem veure 
com el Palais Royal també ha esdevingut un 
lotissement à redents camufl at rere les copes 
dels arbres.
L’emmirallament modern procedeix amb Ver-
salles de la mateixa forma que Le Corbusier 
amb la Place Vendôme. Es pren nota de 
l’aspecte extern, racional i sense sobres-
salts; i es desestima tot allò desendreçat que 
s’oculta rere l’ordre de la façana. El conte-
nidor “neoclàssic”, desprovist de les seves 
vísceres, esdevé projecte cartesià.
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PARÍS ABANS I DESPRÉS DEL REGNAT DE LLUÍS XIV
25. París l’any 1655, plànol de Gomboust. 26. París l’any 1713, plànol de Jaillot.

25
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potser caldria dir “mite de l’origen” (origen d’un nou ordre), forma part del mite del rei Sol i també 

explica el to polèmic del Plan Voisin que Le Corbusier presenta l’any 1925: abatre el “veritable” 

centre de París per construir-hi un tros de la seva ciutat per a 3 milions d’habitants. 

Tanmateix, de la mateixa manera que Lluís XIV (i Versalles en concret), no són  producte de la tabula 

rasa, tampoc el polèmic Pla Voisin pretén enderrocar-ho tot. Le Corbusier conserva els monuments. 

Entre d’altres, els de Lluís XIV. Per suposat la Place Vendôme; i també la Porte Saint Martin (1674) 

de Pierre Bullet i la Porte Sant Denis de François Blondel (1672) [figs.18-20]. 

L’interès de Le Corbusier per l’urbanisme del rei Sol, la fascinació moderna per la demolició, és 

en realitat la fascinació pel monument. Això és: la condemna de tota forma no icònica. Des d’aquí, 

l’espai públic no és tant l’espai cívic on fluctua la vida, sinó aquelles reserves que el poder ha 

mantingut buides (o les ha buidat) per poder-s’hi manifestar. Le Corbusier, com la figura d’historiador 

que descriu Foucault, converteix el document en monument.14 Ailla l’objecte. El converteix en la 

marca visible d’un poder que es manifesta, precisament, alliberant l’espai que envolta el document 

per transformar-lo en monument. Introdueix un espai de seguretat al seu voltant, sota el control del 

poder que el ressignifica. El converteix en arqueologia, en objecte solitari i ja no solidari, desplaçat 

fora del camp d’acció que li va donar forma.

I tanmateix, malgrat Le Corbusier, la place Vendôme no és el resultat d’un esventrament, d’un 

buidat. Encara no som al París de Hausmann, el prefecte del Sena. La Place des Conquêtes (aquest 

és el seu nom en temps de Lluís XIV) es construeix sobre els jardins de l’hôtel Vendôme; també 

sobre una porció de terreny ocupada pel convent dels caputxins [fig.15]. Molts han assenyalat que 

Lluís XIV no fa urbanisme a Paris; o no la mena d’urbanisme que Le Corbusier reivindica, el de la 

demolició, el del pla Voisin. L’únic enderroc significatiu que es fa a París sota el seu regnat no afecta 

al teixit de la ciutat. Es tracta de les muralles, que quedaran convertides en boulevards.15 No cal citar 

cap autoritat; n’hi ha prou amb comparar un plànol del París que Lluís XIV es troba amb un plànol  

del París que LLuís XIV deixa [figs.25, 26]. El teixit medieval es manté inalterat. Esquitxat, això sí, 

d’actuacions puntuals com la Place Vendôme, la place des Victoires, la façana oriental del Louvre i 

els arcs de triomf. Els Monuments que el Pla Voisin no enderroca.

Parlem de monument i del buit que l’envolta. No és cap novetat: rere la fascinació de Le Corbusier 

també s’amaga una reivindicació autoritaria. El següent fragment no pot ser més explícit:

En 1929 la question reste dans un état de flottement très grave, alors que l’événement 

automobile déroule ses conséquences et que la ville devient impraticable. Il faudrait 

un homme de poigne chargé du mandat d’attribuer la solution à la question de la 

ville. Un homme muni de pouvoirs discrétionnaires, un Colbert. On demande un 

Colbert !16

14 “Hubo un tiempo en que la arqueología, como disciplina de los monumentos mudos, de los rastros inertes, de los objetos 
sin contexto y de las cosas dejadas por el pasado, tendía a la historia y no adquiría sentido sino por la restitución de un discurso 
histórico; podría decirse, jugando un poco con las palabras, que, en nuestros días, la historia tiende a la arqueología, a la descripción 
intrínseca del monumento (Foucault, 1969, op.cit. pàg. 17).  // FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. Siglo XXI. Madrid, 
2009. Edició original de 1969. Pàg. 33.
15   De fet, aquest és el sentit etimològic de Boulevard, muralla o palissada.  Del germànic bolevoerk [bole (viga) i voerk (obra)]. 
D’aquí també sorgeix bolvek, en suec; bulwark, en alemany; bolwerk, en holandès (Béatrice de Andia, p.10)

16  Text de Le Corbusier sobre el Plan Voisin de Paris: LE CORBUSIER i JEANNERET, Pierre. Oeuvre complète 1910-1925.(vol.1). 
Éditions d’Architecture: Zurich, 1964.
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Fascinació pel Rei Sol i fascinació per Colbert, el seu estadista més important. 

Malgrat les proclames maquinistes, l’interès és fonamentalment visual. Com amb l’aticisme 

propugnat per Richelieu o el Grand Gôut sota Lluís XIV, la component visual no és epidèrmica, 

sinó substancial. Es tracta de crear un imaginari nacional:

Luis XIV, el Louvre, Lenôtre y las Tullerías, los Inválidos y Versalles, los campos 

Elíseos y todos los jardines “a la francesa”, ¡Todo eso aleman y obra de alemanes! 

(…) Y si el señor Leandre Vaillat (…) estuviera bien informado de los fundamentos 

de sus juicios, sabría que la historia latina, y concretamente francesa, abunda en 

rectas y que las curvas son más propias de alemania y de los paises del norte.17

Altra vegada, indirectament, Le Corbusier alimenta el mite d’una identitat francesa segons 

els paràmetres del cardenal de Richelieu: clara, recta, lluminosa, pausada, ordenada. S’obvia, 

precisament, el fonament gòtic d’allò francès, aquell fonament, visualment parlant, ple de corbes i 

punxes.18 I tanmateix, hem vist la peculiar pervivència d’allò medieval a les festes de Lluís XIV. La 

reformulació del torneig medieval en course de bagues i en course à têtes; una reformulació innocua 

i també sense punxes per evitar accidents tràgics com la mort d’Henri II.19

Le Corbusier projecta sobre Lluís XIV un racionalisme que té més a veure amb la seva fascinació 

poètica per la màquina i l’ordre, que amb l’arquitectura de Versalles. El seu emmirallament, directa 

o indirectament, dóna peu a les lectures de Giedion i Pevsner, i contamina la percepció general 

fins el punt que quaranta anys després, les paraules d’un especialista com Verlet, coneixedor sense 

dubte de  l’obra de Nolhac i de la de tots els estudiosos que l’han precedit, es deixen contagiar, 

malgrat l’evident rigor, pels tòpics racionalistes sobre Versalles. Així, s’acaba projectant sobre 

l’arquitectura del rei Sol una imatge única: la de la utopia  cartesiana; aquella que entén que l’autoria 

única garanteix millor la integritat del projecte que una responsabilitat col·lectiva. En paraules de 

Descartes:

[...] souvent il n’y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs 

pièces, et faits de la main de divers maîtres, qu’en ceux auxquels un seul a travaillé. 

Ainsi voit-on que les bâtiments qu’un seul architecte a enterpris et achevés, ont 

coutume d’être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de 

raccomoder, en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d’autres 

fins. 20

I a continuació, Descartes sembla dictar els arguments del Le Corbusier del Pla Voisin:

Ainsi ces anciennes cités qui, n’ayany été au commencement que des bourgades, 

sont devenues par succession de temps de grandes villes, sont ordinairement si mal 

17  El context és una resposta a les crítiques de Leandre Vaillat, qui acusa a Le Corbusier de pro-alemany a causa de les 
seves geometries rectes (LE CORBUSIER, Puerta de hierro, Le Corbusier, L’esprit Nouveau 1920-1925. Ellago ediciones. 
Castellón, 2005).

18  Fumaroli hi fa menció explícita: “Cette volonté d’exemplarité [l’estètica aticista inspirada en la Roma d’August] n’allait pas 

sans sacrifi ce: il fallait renoncer à un glorieux héritage “gothique” et même a la première Renaissance française” (FUMAROLI, 1998. 
op cit, Pàg. 498).

19  Actualment, la Place des Vosges.

20  DESCARTES, René. Discours de la Méthode. CH Poussielgue: Paris, 1901. Pàgs.31.
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compassées, au prix de ces places régulières qu’un ingénieur trace à sa fantaisie 

dans une plaine, qu’encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y 

trouve souvent autant ou plus d’art qu’en ceux des autres, toutefois, à voir comme 

ils sont arrangés, ici un grand, là un petit, et comme ils rendent les rues courbées 

et inégales, on dirait que c’est plutôt la fortune que la volonté de quelques hommes 

usant de raison qui les a ainsi disposés. Et si on considère qu’il y a eu néanmoins 

de tout temps quelques officiers qui ont eu charge de prendre garde aux bâtiments 

des particuliers por les faire servir a l’ornement du public, on connaître bien qu’il 

est malaisé, en travaillant que sur les ouvrages d’autrui, de faire des choses fort 

accomplies.  Ainsi je m’imaginai que les peuples qui ayant été autrefois demi-

sauvages, et ne s’étant civilisés que peu à peu, n’ont fait leurs lois qu’à mesure 

que l’incommodité des crimes et des querelles les y a contraints, ne sauraient être 

si bien policés que ceux qui, dès le commencement qu’ils se sont assemblés, ont 

observé les constitutions de quelque prudent legislateur. 21

Coneixem la fascinació de Le Corbusier dels anys vint pel caracter viril i optimista dels enginyers, 

que en el text de Descartes tracen una plaça segons la seva fantasia allà on hi havia una superficie 

abstracta i plana. A Versalles però, la veritable racionalitat la trobem ens els instruments abans 

que en la forma (l’enginyeria hidràulica, els protocols d’obra, el marc jurídic). Gairebé podriem 

aplicar-hi les paraules que Rem Koolhaas dedica a l’asil flotant de Le Corbusier: the most rational 

possible instruments at the service of the most irrational pursuit.22  Tanmateix, no està molt clar que 

els instruments tecnològics desenvolupats per donar forma a Versalles, només tinguin la finalitat de 

donar forma a Versalles. Al capdavall, els mateixos avanços que en enginyeria hidràulica serviran 

par assolir uns brolls d’aigua de gran alçada, també serviran per construir els canals que han de 

transformar el mapa hidrològic i les comunicacions a França. En aquest sentit ens podriem prodigar 

en exemples. En tot cas, el llarg procés constructiu del Versalles de Lluís XIV es caracteritza, 

precisament, per allò que Descartes condemna: Il est malaisé, en travaillant que sur les ouvrages 

d’autrui, de faire des choses fort accomplies.

21 DESCARTES, op cit. Pàgs. 31-32.
22  KOOLHAAS, Rem. Delirius New York. 010 Publishers: Rotterdam, 1994. Pàg. 249.
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3.  DESCRÈDIT DE VERSALLES 

Un dels problemes de l’emmirallament modern afecta a la crítica sobre Versalles. El fet de projectar-

hi l’anhel racionalista del moviment modern, el fet d’interpretar “tot Versalles” des del projecte 

total, fa que una part considerable de Versalles quedi proscrita. 

En altres paraules, quan Versalles s’explica només des de la racionalitat absoluta al servei d’un 

símbol, quan se’l mesura a partit d’un cartesianisme que Versalles en cap cas reclama, moltes de les 

coses que s’hi donen es veuen condemnades a aparèixer com a error, com a desordre.

Abans hem citat un fragment de Pevsner. El mateix autor ens servirà per il·lustrar aquesta postura:

Desde el punto de vista arquitectónico, es de lamentar que se construyera en tres 

etapas: en la primera, el pequeño pabellón de caza de ladrillo y piedra de Luis XIII; 

en la segunda, la gran ampliación de Levau (sic); y en la tercera, la definitiva e 

inaudita ampliación de Hardouin-Mansart.23

Deixant de banda que qualificar tota les modificacions introduïdes per Hardouin-Mansart com a 

tercera ampliació és una simplificació que falseja absolutament la realitat,24  el lament de Pevsner 

només es comprensible en la mesura que es mira Versalles com si fos un projecte. De fet, a tots ens 

sorprendria un comentari així dedicat a una ciutat. Tota ciutat (o gairebé totes) analitzada sota la 

òptica del projecte convencional (un autor, un client, un avantprojecte, un projecte bàsic, un projecte 

executiu) només podria aparèixer com un lamentable desordre.

Exposar part de la pluralitat d’accions que donen forma a Versalles forma part d’aquest treball i 

no tindira sentit ara obrir un llarg parèntesi per enumerar-les. Valguin de moment les paraules de 

Castex:

En Versalles el contenido de la palabra arquitectura cambia, y sabemos por qué: 

el discurso que sostiene debe adaptarse a la dimension del paisaje, que no tiene 

nada que ver con las articulaciones meticulosas. Más aún: el château es una enorme 

máquina cortesana que está sin cesar en movimiento, reformada e inmediatamente 

remodelada, creciendo y densificándose sobre sí misma sin descanso (ved en qué se 

han convertido los patios interiores del bloque central) [...] En Versalles, el ejercicio 

intelectual con el que François Mansart reivindicaba un saber sobre el espacio con 

una inquietud tan grande como la que hemos visto en manieristas como Miguel 

Ángel o Palladio está ya fuera de lugar y, con toda evidencia, una estética que 

dejaba la parte más noble al artista es sustituida por otra más operante y capaz de 

poner en juego equipos més numerosos cuyos intervinientes son reclasificados. 

Fija a cada uno su parte y su límite, en proporción al conjunto. Por lo demás, no 

se preocupa por legislarlo todo y deja subsistir ampliaa zonas de sombra – lugares 

inestables en los que lo construido se degrada y se deja invadir. Escuchad a Marie: 

“Cuestra trabajo imaginar la vida de cada día en este inmenso caravasar donde 

las cocinas particulares se encontraban por todas partes, con frecuencia aireando 

23  PEVSNER, Nikolaus. An Outline of European Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 1942; 7ª edició revisada i ampliada, 
Harmondsworth: Penguin Books, 1963. Pàg 283.
24 Enumerar tot el que fa Hardouin-Mansart signifi caria obrir un parèntesi massa llarg. D’altra banda, aniran apareixent al llarg del 
nostre treball. En resum: d’ “ampliacions” en fa moltes. Intervencions no sempre relacionades entre si, no sempre coherents, inter-
vencions que sovint es modifi quen sobre la marxa i que, sobretot s’extenen al llarg de molt temps. Des de mitjans dels setanta fi ns la 
mort de l’arquitecte l’any 1708. Més de trenta anys. 
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sobre las galerías de las alas o iluminadas por los pequeós patios en los que nadie 

estaba a salvo de recibir un baño de agua grasa y sucia arrojada por la ventana.” 

¿Acaso no funciona el château más con las categorías de una ciudad que con las de 

la arquitectura?25

Així, tornant a la cita de Pevsner, el judici modern implica una subtil perversió: Versalles, 

arquitectònicament parlant, fracassa justament per no ser allò que Le Corbusier, Pevsner, Giedion 

volen que sigui; un projecte únic dominat sota una única mirada. 

Paradoxalment, aquells altres moviments d’avantguarda més compromesos amb la producció 

col·lectiva, i que per tant podrien interessar-se pel producte d’un sistema on arquitectes, dibuixants, 

pintors, escultors, escriptors treballen en xarxa,  no sentiràn cap atracció per una arquitectura sorgida 

de l’absolutisme i associada, com és natural, a la política despòtica de l’Antic Règim. Una imatge 

que l’emmirallament modern acabarà de sentenciar en conferir-li la pàtina totalitària.

Més enllà del projecte racional, tota desmesura Versallesca quedarà desacreditada sota el signe de 

l’ostentació i el mal gust.

Tanmateix, els canvis a Versalles no són només un accident, també formen part d’un programa 

ideològic, al menys fins 1701. Després del darrer moviment del llit del rei encara es produiran 

abundants transformacions (capella, fonts, bosquets), però el Versalles dels canvis començara a 

detenir-se. Si més no, amb el llit fixat sobre l’eix, semblarà que a partir d’aleshores, tot girarà entorn 

un centre inmòbil. Un centre, d’altra banda, que ja existia i que el llit, senzillament, passa a ocupar. 

La potència simbòlica de la nova posició passa per menystenir els quaranta anys anteriors. El mite 

d’un rei origen del qual emana l’ordre del món es confondrà amb l’evidència geomètrica d’un eix 

est-oest que ordena al territori (més endavant caldrà parlar de l’abast projectual d’aquest eix). Serà 

aleshores quan tot allò vinculat al Versalles del canvi, començarà a explicar-se des de la causalitat, 

com si aquest “estat final” de Versalles vingués dictat per un projecte prefixat des de l’inici.

Encara que no ho sàpiguen, les interpretacions modernes de la primera meitat del segle XX cauen 

en el parany de la propaganda reial que, com totes les propagandes, no descriu allò que hi ha, sinó 

el relat que pretén difondre. Hem dit abans que el mateix any en què es mou la cambra del rei, 

Rigaud pinta el cèlebre retrat del rei; una icona en la qual un home de seixanta-tres anys apareix 

com la nova al·legoria d’un ens tant abstracte com és l’estat. La nova icona, al igual que el dibuix 

general de Versalles amb la cambra sobre l’eix, assoleix un peculiar equilibri entre la potència 

inflexible del slogan i certa fidelitat a la factura apedaçada de la realitat que designa. Així, des de la 

nova centralitat, amb el món ordenat des d’un ull que ara esdevé immòbil, tot allò vinculat al canvi 

s’interpretarà com a error, com un molest detall (encara que s’hagi prolongat durant quaranta anys) 

que contradiu, retroactivament, qualsevol lectura feta des del retour à l’ordre. 

El miratge de Le Corbusier, Giedion i Pevsner passa per negligir el caràcter efímer de Versalles. 

Si la construcció d’un nou paradigma, el projecte modern, fet des de l’arquitectura, explica la 

instrumentalització del passat; sorprèn més que determinats historiadors, en principi millor informats 

i sense cap vincle amb aquest projecte modern, també acabin establint un judici de valor sobre 

Versalles des de premises similars.

25 CASTEX, Jean. Renacimiento, Barroco y Clasicismo (Historia de la arquitectura 1420-1720). Ed. Akal. Madrid 1994. Pàgs.374-
376,
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27
28

29

30

31

Le Corbusier versus Versalles. Des de les evidents semblances tantes ve-
gades assenyalades, entre la ciutat de 3 milions d’habitants (28), a projectes 
plantejats com a grans intervencions en el paisatge, sigui aquest “natural” com 
el del pla Obus (30) o un centre històric com Venècia (29).
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Ens referim a Anthony Blunt. Aquestes són algunes de les paraules que dedica a Versalles:

“En este aspecto Marly manifiesta de forma exagerada las características del arte 

de Luís XIV. Como arquitectura pura, ni siquiera Versalles resulta muy importante. 

La historia de su construcción, con tantos cambios de planes, lo justifica en parte; 

pero hay un motivo más fundamental. Los intereses de Le Vau y J.H. Mansart, y 

sobretodo del rey, iban por otros caminos. Lo que quería Luis XIV, y lo que le 

proporcionaron de forma tan brillante los dos arquitectos, era un escenario para 

lacorte. En la generación anterior, un arquitecto como François Mansart se dedicaba 

a las cualidades abstractas de su arte y sus patronos tenían suficiente sensibilidad 

como para animarle a desarrollar este interés. A Luis XIV los puntos delicados 

de la proporción, las sutilezas en el empleo de los órdenes, o la calidad exacta 

de las molduras le eran indiferentes; y por otra parte, ni a Le Vau ni J.H.Mansart 

les interesaban lo suficiente para procurarlas sin ningún estímulo. El resultado es 

que Versalles, con su esplendor interior, su enorme tamaño exterior, su magnífico 

parque y sus pabellones encantadores presenta un conjunto de una opulencia sin 

igual; pero ofrece bien poco en el campo de la pintura, la escultura o la arquitectura 

que sea de primera calidad por si mismo”26

El context de la cita de Blunt és una història de l’arquitectura i l’art francès durant els segles 

XVI i XVII. Més específic doncs que els textos de Le Corbusier, Giedion i Pevsner; però menys 

especialitzat que la monografia que uns deu anys després publicarà Verlet. El llibre és posterior a 

la segona guerra mundial; es publica l’any 1953. Si bé és cert que l’humanitat encara  no pot ser 

del tot conscient de la barbàrie tecnològica dels camps d’extermini, de les conseqüències de la 

bomba atòmica; també ho és que la fe en el progrès està canviant de signe. Blunt coneix, i cita, la 

monumental aportació científica de Pierre de Nolhac. Coneix perfectament la gènesi apedaçada del 

castell. Tanmateix, no pot evitar pronunciar-s’hi, també, des del prejudici del projecte modern.

Blunt , com d’altres, creu que l’art francès del fi nals del XVII és una transcripció literal de la situació política, 

en menor mesura social, de la França de Lluís XIV en el context europeu. La nova supremacia política, 

robada als Austries i a Roma, hauria de poder traduir-se en termes de supermacia cultural. Des d’aquí, l’art 

francès de la segona meitat del XVII, és la conclusió exitosa d’un aprenentatge que ha començat al segle 

XVI: la incorporació en un entorn gòtic de les innovacions provinents de la Itàlia renaixentista. El substrat 

desapareix. Tot es redueix a entendre o no entendre les noves formes que arriben d’Itàlia. Tot és mesurable 

des de la capacitat per reproduir fi delment els models italians. Blunt es mira el segle XVI francès, sota la 

infl uència, ho sàpiga o no, del discurs acadèmic de la França de Lluís XIV. Les elits intelectuals de fi nals 

del XVII es miren amb menyspreu un segle XVI que només entenen com a bàrbar i que, en certa manera cal 

oblidar perquè ens remet a uns temps de desordre (guerres de religió) en què la França dels Valois quedava 

supeditada als italians en matèria cultural i a Carlos V i Felipe II en matèria política. El judici de La Bruyère 

sobre Rabelais és el millor exemple de què disposem: 

Rabelais surtout est incrompréhensible : son livre est un enigme, quoi qu’on veuille 

dire, inexplicable ; c’est une chimère, c’est le visage d’une belle femme avec des pieds 

et une queue de serpent, ou de quelque autre bête plus difforme ; c’est un monstrueux 

assemblage d’une morale fi ne et ingenieuse, et d’une sale corruption.27 

26  BLUNT, Anthony. Arte y arquitectura en Francia 1500/1700. Madrid: Cátedra, 1992. Pàgs. 353-354.
27 LA BRUYERE, Les caractères. Gallimard: Paris, 1975. [Des ouvrages de l’esprit: 43] Pàgs.32-33.
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DUES VILLES A VAUCRESSON 
A l’esquerra, l’alçat principal del projecte de 1922 (o versió original de Le Corbusier 
i P. Jeanneret (1). A la dreta, la villa a Vaucresson versió “actual” (2), tal com surt 
fotografi ada al llibre de Leonardo Benevolo Storia dell’architettura moderna (Bari, 1960).

RASTRES
Dues imatges (n’hi ha moltes) on es fa evident la factura apedaçada del 
castell. 35. La façana sud de l’ala sud; un cos “clàssic” juxtaposat a un estil 
més propi del “manierisme” francès de totxo i cadenes de pedra. 36. La 
Vieille aile, folrada més d’un cop, deixa una marca d’obra interrompuda.

33                                                                                                                                            34

35         

36         
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Blunt pot entendre que Fontainebleau sigui una construcció apedaçada i que també ho sigui el Louvre o 

Blois; tanmateix, no pot acceptar que ho sigui Versalles. La posició històrica que Blunt li assigna no es 

correspon amb les evidents irregularitats que el castell presenta.

4. COLIN ROWE I LA CIUTAT COLLAGE

La primera edició de Space, Time and Architecture de Giedion és de 1941. L’any següent es publica 

Outline of European Architecture de Pevsner. El llibre de Blunt es publica després de la segona 

guerra mundial, l’any 1953. La mirada de Blunt pretén ser objectiva (tot i que ja em vist que no 

estalvia valoracions d’ordre moral i subjectiu) com si no vingués condicionada pel present des del 

que es llença.

Els canvis de paradigma en el projecte arquitectònic que es comencen a produir a partir dels anys 

cinquanta no afecten a Blunt, qui d’altra banda, a diferència de Giedion, no és un teòric del moviment 

modern en arquitectura ni té cap interés en construir-li un origen històric. Verlet, conservador del 

Louvre, també ocupa una posició exterior respecte les reformulacions de l’arquitectura. Potser això 

explica que el seu llibre, publicat l’any 1961 no es deixi influenciar per les noves formes d’explicar 

l’arquitectura.

Precisament, quan la teoria de l’arquitectura comença a operar amb conceptes potser més hàbils 

per interpretar l’altre Versalles, atzarós i canviant, la imatge convencional d’un Versalles estàtic i 

grandiloqüent fixada per l’emmirallament modern fa que el castell deixi d’interessar, definitivament, 

als arquitectes. 

No deixa de ser significatiu: els anys seixanta veuran aparèixer el Le Corbusier de l’hospital de 

Venècia. Projectes més antics com el Plan Obus cobraran un nou significat. En ambdos projectes, la 

gran escala, la relació amb el paisatge, i, en definitiva, allò megastructural (la inclusió del canvi i 

l’edifici transformable sense deixar de ser reconeixible) ofereixen pautes del lectura útils en relació 

a Versalles. Tanmateix, la lectura anacrònica que roman no serà aquesta, sinó la de la ciutat del tres 

milions d’habitants. [fig: comparar dues plantes- versalles i 3 milions d’habitants].

Paradoxalment, en els mateixos anys seixanta en què la teoria arquitectònica es desinteressa 

definitivament per Versalles, sorgirà en altres àmbits una renovació del discurs històric. A la primera 

part, ens hem referit al llibre de Norbert Elias, La sociedad Cortesana de 1969. Dos anys abans, 

el 1967, Bernard Teyssèdre publica L’Art française au siècle de Louis XIV. Fins i tot, ara sí des de 

l’arquitectura, Leonardo Benevolo publica l’any 1968 Storia dell’architettura del Rinascimento; 

llibre publicat vuit anys després de Storia dell’architettura moderna  i que, tot i no centrar-se en 

Versalles, l’interès per la forma urbana li permet apuntar en una nova manera d’emplaçar l’empresa 

del rei Sol.

Tanmateix, des de l’arquitectura, Versalles només és una andròmina irrecuperable, presonera d’una 

història que s’ha quedat aturada als anys quaranta.

Colin Rowe i Fred Koetter són els encarregats de sentenciar definitivament Versalles. L’any 1678 
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LA LENTA CONSTRUCCIÓ D’UNA ICONA: 
Aquesta selecció de plantes generals de Versalles a través dels anys explica la lenta construcció d’un projecte que, 
en el sentit modern de la paraula, no existeix. És difícil trobar plànols a escala territorial on surti la ciutat, el castell i els 
jardins, abans del desplaçament de la cambra del rei.
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publiquen Collage City. Després d’uns anys assenyalant els lligams dels mestres europeus amb 

l’era clàssica a través d’agudes coincidències visuals (Le Corbusier i la Malcontenta de Palladio, 

Mies Van der Rohe i Schinkle), quan ja fa catorze anys que Rudofsky ha reivindicat el valor de les 

arquitectures populars28 i gairebé vint que Venturi ha extret valors positius de l’aparent caos de la 

ciutat Romana,29 potser com a resposta al plantejament tipològic de Rossi i Aymonino, Colin Rowe 

decideix reivindicar el caràcter apedaçat de la ciutat espontània. Al igual que molts d’altres, il·lustra 

la seva teoria amb exemples extrets de la història. Colin Rowe, sempre hàbil en el joc comparatiu de 

les set diferències, recorre sovint als anti-exemples per il·lustrar allò que no vol descriure. És aquí 

quan Versalles apareix com el contra-exemple ideal d’un paradigma de la composició collage que 

Rowe i Koetter creuen veure en la villa Adriano a Tivoli.

Reproduim un fragment de Collage City:

Ahora, lo más conveniente para nuestros propósitos es sin duda colocar junto a Versalles 

la Villa Adriana en Tivoli, ya que si el primero es una exhibición de arquitectura 

y diseños totales, la segunda trata de disimular toda referencia a cualquier idea 

controladora (...) Tenemos el preciso, inquebrantable Versalles. La moral se pregona 

al mundo, y el anuncio, como tantas cosas francesas, difícilmente puede rechazarse. 

(...) Es el triumfo de la generalidad, la primacía de la idea abrumadora y el rechazo 

de la excepción.30

Si en el cas de Le Corbusier i Giedion, el moment històric i el seu compromís amb el moviment 

modern justificaven certa urgència a l’hora de mirar-se Versalles; en el cas de Colin Rowe, després 

de les aportacions de Elias, de Teyssèdre, per suposat després de Nolhac i de Verlet, contemporani 

de les investigacions d’Apostides i de Solnon, en el cas de Rowe, dèiem, insistir en l’estereotip del 

Versalles total només s’explica desde el desinterès per l’objecte.

En realitat l’únic Versalles que Colin Rowe demostra conèixer és el de Pevsner, Giedion i Le 

Corbusier. 

Ens preguntem a quina idea abrumadora es refereix Colin Rowe: A la del projecte de l’Enveloppe 

que Le Vau comença a construir el 1668 o a la idea abrumadora d’aturar les obres un any després 

i convocar un concurs per enderrocar-ho tot? A la de la terrassa a la italiana a la planta noble 

(diuen que en deute amb la Villa Borghese) o a la idea d’enderrocar-la per construir-hi al damunt 

la galeria dels miralls quan ni tant sols fa cinc anys que s’han acabat unes obres que n’han durat 

quatre? La idea abrumadora d’una ala nord amb la capella situada al centre o la idea abrumadora 

d’una ala nord amb la capella desplaçada que s’adopta quan els fonaments i el soterrani ja estan 

construits? A la idea abrumadora d’un castell envoltat pels hôtels particulars de l’alta noblesa o la 

idea abrumadora d’unes écuries, gairebé més grans que el castell, construïdes sobre les runes de 

l’Hôtel de Lauzun i Guitry, entre d’altres? A la idea abrumadora de la primera Orangérie de Le Vau 

o a la idea abrumadora de la segona Orangérie que Hardouin-Mansart hi construeix al damunt? A la 

de la primera font de Latona o al de la segona? Al del primer parterre d’eau o al del segon? 

28  RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects (1964). 
29  VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona, 2003.
30  KOEETTER,, Fred i ROWE, Colin. Ciudad Collage. Gustavo Gili. Barcelona,
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Algunes d’aquestes modificacions no es limiten a reemplaçar elements puntuals, passen per desplaçar 

eixos compositius generals. És el cas de la nova orangéria de Jardouin-Mansart, el doble d’ampla 

que la de Le Vau i que arrossega amb si, l’eix nord-sud uns metres més a l’oest.

Colin Rowe concedeix massa crèdit a un plànol que, al igual que la majoria de plànols generals de 

Versalles publicats durant l’antic règim, abans que una descripció de la realitat, és, sobretot una 

representació del poder. Així, és un exemple, en el magnífic dibuix de Versalles que Rowe i Koetter 

inclouen en el seu llibre, l’ala nord de Versalles apareix perfectament tancada i definida quan ja des 

de Nolhac se sap que no serà fins 1770 que aquesta ala quedarà tancada amb la construcció de l’òpera 

reial. Però fins i tot un plànol com el que Rowe inclou el seu llibre, sotmès a una mirada acurada 

revela a disl·locacions, interrupcions. Potser no són definitives, però indiquen com la gestació de 

Versalles no sorgeix d’un projecte unitari, sinó d’un procés de canvi.

El segon error important és mirar-se el dibuix d’un “aixecament” com qui es mira els plànols d’un 

projecte. És a dir, mirar-ho com a expressió d’una sola voluntat. És evident que el rei decideix molt, 

però el rei no és arquitecte, ni escultor ni pintor. Fins i tot la confecció d’un “guió iconogràfic” 

que estableixi que han de representar els artistes és responsabilitat de “tècnics” experts, membres 

de la Petite Académie com Racine o Charpentier. Els artistes de Lluís XIV (incloem els arquitectes 

i jardiners) no es limiten a traduir en termes formals una idea preconcebuda. I si ho fan, aquest 

suposat procés de “traducció” de la voluntat del rei en termes plàstics, en la mesura que no és 

linial, acaba convertint-se en una obra col·lectiva. A més, cal comptar el pes dels cortesans que hi 

habiten i modifiquen les seves residències, apartaments al castell o hôtels a la ciutat, les opinions de 

determinats ministres, els propis canvis d’opinió del rei, etc. Jutjar Versalles des d’un sol plànol és 

com emetre un judici de la casa de Le Corbusier a Vaucresson a partir de la fotografia que Benevolo 

inclou al seu llibre: quaranta anys després, la casa apareix deformada pels canvis que han introduït 

els nous propietaris [fig:33,34].

En realitat, Colin Rowe no pot mirar el plànol del “projecte Versalles” perquè no existeix. O 

n’existeixen molts i massa divergents per poder considerar que tots formen part del mateix i únic 

projecte total. En realitat i encara que no ho sàpiga, quan Colin Rowe convoca Versalles per enaltir 

el caràcter fragmentat de la Villa Adriana, està convidant a l’edifici collage per excel·lència. 

Probablement l’edifici collage més sofisticat de tots, al cap i a la fi, com les megastructures dels 

anys seixanta, és capaç d’atorgar una forma aparentment unitària a un conglomerat de decissions no 

sempre previsibles.

Així, algú que desconeix Versalles acaba fixant a l’imaginari col·lectiu de la teoria arquitectònica, 

a través de la lectura de Giedion i Le Corbusier, una imatge de Versalles que en realitat prové de 

l’aparell de propaganda del rei Sol, la imatge d’un rei omnipotent i un Versalles centre geomètric 

del món.
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5. EL PALIMPSEST

El nostre treball, no pretén en cap cas concórrer en un nou emmirallament. Encara menys caure en 

el parany moral de rehabilitar Versalles en base a una suposada perspectiva històrica. Més aviat 

reflexionar sobre el palimpsest en arquitetura a través d’un cas molt particular que cal revisar amb 

cura.

S’acostuma a parlar de palimpsest en relació a aquelles arquitectures de factura visiblement 

apedaçada. El veritable palimpsest però és aquell que tracta d’ocultar els rastres del passat sota el 

simulacre d’una escriptura ex novo. El veritable palimpsest, a diferència del collage, compromet el 

lloc de la memòria i no facilta a l’espectador poc acurat, la restitució dels substrats que la reescriptura 

ha sepultat sota una capa d’aparent actualitat pura. El veritable palimpsest, en definitiva, tracta 

d’ocultar la seva condició de palimpest.

L’últim desplaçament de la cambra del rei ens sembla un episodi prou significatiu. En relació a 

les cambres del rei que l’han precedit, un bon pretexte per mirar Versalles des d’una altra òptica 

que ni molt menys pretén esmenar la totalitat de les mirades anteriors. Més aviat tornar a recórrer 

Versalles, tal com feien les antigues descripcions, per assistir als moments en què aquest es reescriu 

sobre les seves pròpies runes una vegada i una altra. I ho fa, a més, en un moment històric en què la 

tecnologia no afavoreix una tasca prometeica com aquesta.31  Ho fa, a més, sota la mirada d’ún únic 

sobirà que esdevé constructor i destructor a la vegada. Al cap i a la fi, estudiar les transformacions 

d’una residència reial al llarg de diferents generacions i dinasties, el Louvre o Fontainebleau per 

exemple, implicaria un altre tipus de plantejament. Entra dins de la normalitat que un règim actui 

sobre l’herència rebuda.

La pròtesi a través de la qual el rei actua sobre França és la seva cort. Ser allotjament d’aquesta 

cort és un dels principals atributs de Versalles. Més enllà de les lectures ideològiques, part de les 

transformacions del Versalles de Lluís XIV, s’explica per el canvi de programa, de pavelló de caça 

a castell, de residència ocasional a residència oficial de la cort de França.

Si es tracta de no interpretar Versalles com l’acció lliure d’un sol home potser caldria començar el 

nostre recorregut mirant d’aprop la cort de Lluís XIV.

Si es tracta de no caure en el parany d’emmirallar-nos en Versalles des d’una racionalitat actual, 

tampoc des de l’actual desmantellament d’una racionalitat en la que fins fa tant sols uns anys ens 

reconeixiem, si es tracta de no tornar a aplicar una lectura sistemàtica allà on encara no hi ha sistema 

perquè el sistema s’està construint (la cort a Versalles), el més aconsellable sembla ser defugir les 

grans explicacions i centrar-se en un cas molt concret, significatiu però no modèlic en la mesura que 

no hi ha model possible que expliqui un sistema sense solució.

Qui millor que el principal afectat per les obres a la cambra del rei, fill a més, d’un supervivent 

que en ple triomf dels moderns, encara es veu amb forces per reivindicar la dignitat de la memòria: 

François VII, tercer duc de La Rochefoucauld, el gran maîte de la garde-robe du roi.

31  El factor tecnològic és la veritable diferència amb les megastructures.
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Capítol 3

EL PRÍNCEP DE MARCILLAC

1. XARXA ESPECÍFICA D’INTERDEPENDÈNCIES 

L’any en què es desplacen els conductes de la xemeneia de La Rochefoucauld, ja fa molt de temps 

que el duc ostenta dos dels càrrecs més importants a la cort. Si bé es cert que són càrrecs eminentment 

honorífics (d’ells emana el seu nou prestigi), també ho és que la seva nova condició com a domèstic 

del rei, suposa un major grau de subordinació.

Amb la publicació de La societat cortesana l’any 1969, Norbert Elias és un dels primers en establir 

una lectura estructural del fenomen.1 A partir de l’estudi d’allò que ell anomena xarxa específica 

d’interdependències,2 mostra com totes aquelles conductes que una mirada burgesa-productiva reduïa 

a l’ociositat, en realitat responen a unes pautes de comportament reglades. Norbert Elias parteix d’un 

fet acceptat: Versalles és l’intent (assolit) de Lluís XIV per desactivar l’amenaça nobiliària. Alguns 

cortesans directament implicats en el procés ja en són plenament conscients i així ho expliquen a 

les seves memòries. És el cas del duc de Saint-Simon i el seu  horror davant l’anéantissement de la 

noblesse. És justament des de mirades crítiques com la seva que es comença a construir, en paraules 

de Levron, aquella explicació tradicional que ens parla d’una noblesa confinada al castell, sotmesa 

al control reial.3

L’interès de l’estudi de Norbert Elias rau en el fet d’analitzar la cort com a societat. En la mesura 

que no és possible l’existència d’un grup social que no compleixi una funció en relació als altres 

grups socials (com a mínim amb un)4, condemnar l’ociositat improductiva de la noblesa, més 

1  ELIAS, Norbert. La sociedad cortesana. México DF: Fondo de cultura económica, 1982. El llibre es publica per primera vegada 
l’any 1969 en llengua alemanya.
2  “Xarxa específi ca d’interdependències” és un concepte que apareix moltes vegades en el llibre d’Elias. Citem un fragment dels 
més clarifi cadors: “Como se demostrará, el poder del soberano concreto, aun en la época del llamado absolutismo, no fue de 

ninguna manera tan ilimitado ni tan absoluto como puede sugerir el término “absolutismo”. Hasta Luis XIV, el Rey Sol, al que a 

menudo se presenta como prototipo del soberano que lo decide todo y reina absolutamente y sin limitaciones, resulta, examinado 

con mayor precisión, un individuo implicado, en virtud de su posición de rey, en una red específi ca de interdependencias” (ELIAS, 
1969, op.cit. Pàg.12).
3  El següent fragment de Jacques Levron de 1965 és explícit: “Qui a poussé le roi à modifi er si gravement ce caractère 

fondamental de la monarchie française? Là-dessus, tous les historients s’accordent. Louis XIV a voulu domestiquer la noblesse 

pour lui ôter le goût de conspirer. Violemment impressionné par les troubles de la Fronde et les humiliations subies en 1649, il n’a 

pas oublié les luttes que sa mère et Mazarin ont dû soutenir contre les princes révoltés, et leur allié naturel, le peuple de Paris. 

C’est pour les isoler de la capitale, où de mauvais ferments risquent toujours de les détourner de leur devoir, qu’il leur a imposé 

Versailles, et ce séjour à la campagne. (...) Explication traditionelle.Correspond-elle exactement à la réalité?On en peut douter.La 

chronologie dément quelque peu ces vues assez simplistes” (LEVRON, Jacques. La cour de Versailles aux XVII et XVIII siècles. Ed. 
Perrin. Paris, 2010. Pàg.48 ; la primera edició en francès és de 1965).
4  Segons Norbert Elias aquest és un dels principis de la sociologia.

1. Xarxa específica d’interdependències  / 2. Sobre la 
identitat aristocràtica  /  3 L’instant zero /  4. El principal 

significat d’un signe és ser signe 

Jeuneusse du Prince, source des belles fortunes

La Bruyère, Les caractères
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enllà de valoracions morals, es converteix en un judici insuficient per comprendre què passa a 

Versalles. Al analitzar les conductes concretes i el seu marc ètic, menystingudes fins aleshores per 

la historiografia, Elias posa de manifest un sofisticat teixit de relacions on tothom exerceix la part 

de poder que li toca i ho fa, a més, en totes direccions; és a dir, no només cap avall. 

La nova funció d’una noblesa esdevinguda cortesana és representar l’ordre del rei; sense que això 

impliqui que el rei sigui l’únic que participa en la programació d’aquest ordre.

Unes paraules de La Bruyère, un altre assidu a la cort de Lluís XIV, il·lustren el que tractem de dir: 

Il n’y a rien à la Cour de si méprisable & si indigne qu’un homme qui ne peut contribuer 

en rien à notre fortune ; je m’étonne qu’il ose se montrer.5 

La mecànica cortesana funda una nova pragmàtica; i ho fa al marge del concepte de veritat  que 

cedeix el pas al de la utilitat.  L’aparença esdevé representació. L’aspecte dels homes deixa de ser la 

superficie del ésser que accidentalment s’exposa a la vista, i es converteix en una representació al 

marge del ésser. Com assenyala Elias, a Versalles ser duc és semblar ser duc. Per tant, tot duc ha de 

saber representar la seva condició de duc. No es tracta de saber qui és ni quin ésser amaga aquesta 

aparença. A Versalles ningú confia en ningú. La pregunta que un cortesà es fa davant d’un altre 

cortesà és què significa aquesta representació. I aquest què significa no fa referència a cap veritat 

amagada rere el signe, sinó a la utilitat que en puguem extraure. La ironia de La Bruyère és severa: 

allò que no és útil per a la nostra carrera és menyspreable i fins i tot indigne; és a dir, desproveït de 

qualitats morals que el facin mereixedor del nostre respecte. Tant se val qui és, l’important és per a 

què ens serveix. I per respondre a la pregunta no cal indagar en el seu ser, sinó valorar la qualitat de 

la seva representació. El pragmatisme esdevé una nova moral.

Les perruques, els volants, els llaços, el maquillatge i els talons oculten el cos i es converteixen 

en la representació del cortesà.  Més ben dit, es converteixen en el cortesà. La representació es 

converteix en la portadora de sentit; el lloc on conflueixen tots els judicis. La mirada es converteix 

en un instrument indispensable amb el qual interpretar el ball de representacions; des de la mirada 

s’exerceix la coacció i es mesura un entorn sempre canviant. De fet, davant el cortesà no útil, la 

sentència de La Bruyère conclou apel·lant a la vista: em sorprèn que ell gosi mostrar-se.

Així, l’anàlisi sociològic de Norbert Elias posa en evidència el valor instrumental de l’etiqueta i 

el cerimonial. No es tracta només de representar, sinó també d’establir un ordre. Dèiem que els 

cortesans representen l’ordre del rei, sense que això signifiqui que el rei sigui l’únic responsable 

de la forma que pren aquest nou ordre. El joc de la representació, en mans dels cortesans, acaba 

desenvolupant un sistema que va més enllà de la voluntat de cadascun. Més enllà de les imposicions 

del nou règim, podríem dir, parafrasejant Dovlatov,6 que cada cortesà es converteix en el seu propi 

infern. Tots miren a través dels ulls del rei. El rei mateix, des de la seva privilegiada posició, també 

es veu atrapat dins d’aquesta xarxa específica d’interdependències.

5  LA BRUYÈRE. Les Caractères. Edició d’Amsterdam de 1731. Pàg. 380
6  El context històric és un altre. Dovlàtov parla dels camps de treball de la Unió Soviètica. Contraposa la seva visio sobre els camps 
a la de l’Arxipèlag goulag d’Aleksander Soljenitsin (1973): En Soljenitsin descriu els camps polítics. Jo, els penals. En Soljenitsin 

era un reclús. Jo, un vigilant. Per a en Soljenitsin, el camp és l’infern. Jo, en canvi, penso que l’infern som nosaltres mateixos 

(Dovlàtov, Sergei. La Zona. Labreu edicions, Barcelona, 2009. Traducció de Miquel Cabal. Versió original en rus: 1982. Pàg.25).
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Versalles com a màquina de poder és tant l’escenari d’aquest cerimonials com l’allotjament dels 

seus figurants. 

A les seves memòries Saint-Simon es mostra indignat davant l’irrefrenable pèrdua d’aquells 

privilegis identitaris que el signifiquen com a membre d’un estament. Saint-Simon mateix, a les 

seves memòries o als comentaris que afegeix al Journal de Dangeau, sovint es refereix al caràcter 

arribista de La Rochefoucauld, per haver fet d’una mecànica cortesana humiliant, el seu instrument 

personal de promoció social. Més enllà de la voluntat política del rei, un llarg procés iniciat segles 

abans amb el sorgiment d’un nou subjecte històric, la burgesia, sembla culminar durant el darrer terç 

del segle XVII en detriment d’una noblesa afeblida i sotmesa al poder central de la corona.7

La cort de Versalles és el context espacial on aquest canvi es precipita.

Així, segons Elias, el problema de fons de l’absolutisme és l’enfrontament entre noblesa i burgesia. 

El rei extrau el seu poder des de la seva aparent posició d’àrbitre quan és ell en realitat qui fomenta 

el litigi. Promou els burgesos. Els nomena ministres. Els converteix en nobles de toga. És la burgesia 

qui finança la corona i converteix França en una nació productiva. D’altra banda, un burgès convertit 

en ministres esdevé un cortesà fidel al rei; a ell li deu tot el seu prestigi. Abans ens hem referit 

breument a Chamillart.8

Per a Norbert Elias, el capteniment nobiliari sotmès a la coacció cortesana fluctua entre dos pols 

que el sociòleg il·lustra amb dos casos paradigmàtics i diametralment oposats: La Rochefoucauld i 

Saint-Simon.

Tots dos són membres de l’alta aristocràcia i tots dos se les han de veure amb aquesta burgesia 

ennoblida que ocupa els llocs de govern més importants: Colbert, Louvois, Pontchartrain, Seignelay, 

Chamillart.9 Allò que els separa és com cadascun d’ells encara el problema. Per a Norbert Elias, els 

èxits cortesans de La Rochefoucauld passen per renunciar a la dignitat del seu nom. Ell és doncs, 

l’exemple d’una noblesa humiliada.10 Per contra, el fracàs de Saint-Simon (la seva carrera cortesana 

sota Lluís XIV pot considerar-se un fracàs) exemplifica l’actitud crítica vers el rei d’una noblesa 

que no sembla disposada a renunciar als seus privilegis. Evidentment, parlem en  termes relatius: 

oposar-se obertament al rei significaria perdre el cap.

7  Norbert Elias és bastant clar quan enumera, més enllá de la voluntat política del rei, una sèrie de factors històrics 
que han preparat el terreny per als canvis introduïts sota Lluís XIV: la deflació dels béns arrels, el desplaçament de 
la producció de riquesa del camp a la ciutat;  els cicles climàtics i les males collites del segle XVI, agreujades a més 
pel desfici des les guerres de religió, l’aparició de les noves tecnologies de la guerra, la dependència creixent de la 
monarquia vers les noves classes financeres d’extracció burgesa. Si considerem que l’antiga noblesa és terratinent 
i pertany a un món agrari, que extrau el seu prestigi d’una guerra que ara, amb la pòlvora, ja no es fonamenta en la 
figura del cavaller sinó en la carn de canó, entenem que tots aquests llargs processos laminen el poder feudal i atempten 
contra el seu sentit més profund.  Per contra, és l’alta burgesia, especialment la financera qui ara està en condicions de 
patrocinar el projecte de centralització política de les monarquies del XVII; no és cap casualitat que Henri IV, avi del rei, 
hagués trencat el seu compromís amb Madame d’Estrées per casar-se amb Maria de Medicis. 
8  Chamillart és l’exemple més clar. Fill de procurador, s’inicia com a conseller al parlament de París. Acabarà assumint 
el secretariat de les finances i de la guerra. 
9  Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1645-1714), Primer president del parlament de Bretanya; després, contrôleur général des 
fi nances (1689); secrétaire d’État de la Marine (1690) i secrétaire d’État de la Maison du Roi. Jean-Baptiste Antoine Colbert, 
marquès de Seignelay i de Châteauneuf-sur-Cher (1651-1690), és el fi ll gran de Colbert; Secrétaire d’État de la Marine entre 1683 i 
1690. 
10  “[los nobles cortesanos] Podían compensar las fatigas y las humillacions que debían soportar en el servicio del rey, con la 

consciencia de su infl ujo en la corte, y las oportunidades de dinero y prestigio que se les ofrecían en consecuencia, de tal modo 
que aun para su propia consciencia, la tendencia adversa al rey y el deseo de liberarse de su opresión quedaban ampliamente 
relegadas; aparecían, por supuesto indirectamente, en su relación con los demás. Tal conducta constituía uno de los polos de la 
escala de posibilidades, sobre la que se movía la nobleza cortesana. La encontramos representada en grado bastante elevado por el 
duque de La Rochefoucauld, hijo del autor de las Máximas, gran maestre del guardarropa del rey” (ELIAS, 1969 op cit. Pàg.266).
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Dues observacions a l’esquema de Norbert Elias.

Una, la relació entre tots dos ducs no és estrictament simètrica. La Rochefoucauld renuncia a la 

dignitat del seu llinatge perquè és fill d’algú que es va oposar al rei i va perdre (i no relativament, 

sinó declarant-li la guerra). La família està arruïnada. Si el duc vol conservar la dignitat nobiliària, 

només té una opció: la carrera cortesana. Per contra, Saint-Simon, arriba a Versalles en una posició 

més folgada. El seu pare sí es va mantenir fidel a la corona. De fet, La Rochefoucauld i Saint-Simon 

pertanyen a generacions diferents. La Rochefoucauld arriba abans que tot comenci; Saint-Simon 

quan falta poc per què tot comenci a acabar-se.11

El context històric de cadascun marca algunes diferències. La mirada de Saint-Simon, tot i la 

seva visió crítica, es troba atrapada en un ordre mental al servei del rei. La Rochefoucauld, més 

veterà, assisteix a la construcció d’aquest nou ordre mental. D’altra banda, allò que tant ofèn de 

La Rochefoucauld a Saint-Simon passa també per la diferència de llinatges.12 La Rochefoucauld 

humiliant-se, amb un llinatge molt més antic que el de Saint-Simon, posa en entredit les pretensions 

del memorialista.

Dos, La Rochefoucauld no escriu. Tot allò que sabem (especialment les apreciacions morals) ho 

sabem pels escrits de Saint-Simon. És a través dels seus ulls que mirem la cort de Lluís XIV i, en 

aquest sentit, per poc que li agradi al jove duc, és la mirada del rei allò que fixa la seva. 

La rancúnia de Saint-Simon davant la pèrdua de privilegis, sempre pendent de l’etiqueta, dels 

protocols i de la tradició cortesana, dels títols, dels metres que el separen d’un rei a qui detesta amb 

el despit de l’amant abandonat, suposa en realitat una actitud reaccionària respecte allò nou.

L’actitud de La Rochefoucauld és més estranya. Tot i provenir d’una família molt més antiga que 

Saint-Simon (gairebé tant antiga com la del rei13), el duc permet als seus criats que seguin amb 

ell per jugar als escacs com si fossin un igual; Saint-Simon ens parla de la seva baixesa i del seu 

servilisme, però també ens explica que, despreocupat pel seu aspecte més aviat deixat, no dóna ni 

un pas per congraciar-se amb Madame de Maintenon.14 

En realitat el punt de vista de La Rochefoucauld és un enigma. Per a Norbert Elias, una paradoxa: 

veu en el seu servilisme una renúncia a la grandesa del seu nom. La Rochefoucauld escala com un 

burgès: fill de l’aristocràcia esclafada, no té res a perdre. Molt a guanyar, si sap com dirigir el rei; 

obeir-lo de la manera adequada. També com si es tractés d’un burgès, tots els seus càrrecs es deuran 

exclusivament al favor del rei. Tanmateix, no és del tot cert que La Rochefoucauld renunciï al seu 

nom. Precisament el seu nom és allò que pot oferir al rei, res més. Un gran nom per doblegar, per 

permetre que el rei representi en la seva figura la domesticació de la vella noblesa.

Hem dit representi. En parlarem més avall. El seu cas ens interessa. A través seu podem conèixer 

alguns aspectes d’aquesta mecànica cortesana, indispensable per saber què preguntar-nos davant 

l’arquitectura de Versalles.

11  La Rochefoucault, vers 1660. Saint-Simon, trenta anys després, l’any 1690.
12  El pare de Saint-Simon, prové d’una familia terratinent de la Picardia. Lluís XIII el farà duc l’any 1636. La Rochefoucauld, és el 
tercer duc de la seva familia, però aquesta es remonta al segle X-XI.
13  Més avall en parlem més detingudament. 
14  Veure nota 6, capítol 1.
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2. SOBRE LA IDENTITAT ARISTOCRÀTICA 

Precisament és Saint-Simon qui ens ofereix una introducció magnífica a la paradoxal escalada de 

La Rochefoucauld:

“Tous les troubles fi nis, le cardinal Mazarin maître, le Roi marié et ne bougeant de chez 

la comtesse de Soissons avec l’élite de la cour, de l’esprit, de la galanterie, du bon goût, 

des intrigues, parut le prince de Marcillac avec une fi gure commune qui ne promettait 

rien, et qui ne trompait pas15. Sans charge, sans emploi, portant encore sur le visage 

des marques16 du combat du Faubourg Saint-Antoine, fi ls d’un père à qui le Roi n’avait 

jamais pardonné, et qui, sans approcher de la cour, faisait à Paris les délices de l’esprit 

et de la compagnie la plus choisie,  ce fi ls ne fi t peur à personne de ce qui environnait le 

Roi. Je ne sais comment cela arriva, et personne ne l’a pu comprendre, à ce que j’ai ouï 

dire a M. De Lauzun, qui pointait  fort dès lors, et aux vieillards de son temps ;  mais en 

fort peu de jours il plut tellement au Roi, dont, au milieu d’une cour en hommes et en 

femmes si brillante, si polie, si spirituelle, le goût n’était pas fi n ni délicat, qu’’il lui donna 

des préférences qui inquiétèrent Vardes, les comte de Guiche, et le plus avant dans la 

privance du Roi.”17 

L’agilitat del text no ens ha de despistar. El text ens dóna molta informació. Certa o discutible, 

però molta més de la que sembla. No es tracta de desxifrar cap sentit ocult. Saint-Simon escriu per 

a tothom, però en la mesura que tothom és la cort de França, haurem de completar el text allà on 

calgui; restituir allò que s’ha oblidat. 

És evident: el text no parla de La Rochefoucauld; parla de l’arribada del príncep de Marcillac a la 

cort de Lluís XIV. Qui no conegui la història del duc pot quedar desorientat. El príncep de Marcillac 

és el duc de La Rochefoucauld. Des dels temps de François I, el títol de Príncep de Marcillac 

l’ostenten els primogènits de la casa La Rochefoucauld abans d’heretar el títol de duc.

Abans de comentar el fragment de Saint-Simon sobre Marcillac/La Rochefoucauld cal obrir un llarg 

parèntesi per dir algunes coses sobre quina idea d’identitat sustenta el jo aristocràtic. Preguntar-nos 

pel paper que juga la memòria en la construcció del seu jo íntim i també polític. Potser la pregunta 

resulta innocent, fins i tot frívola per a un expert en heràldica. Però a nosaltres ens serà útil més 

endavant per comprendre els jocs de la memòria en un Versalles en constant transformació.

Un burgès neix i mor amb el mateix nom (evidentment hi ha excepcions). El seu cos es transforma 

constantment fins esdevenir irreconeixible (el nen en adult, l’adult en vell) i només el nom li 

garanteix una identitat. Malgrat els canvis, és a través del nom que un cos en transformació pot ser 

identificat, i és el nom qui permet identificar com la mateixa cosa un cos de set anys i un de vuitanta. 

Això és així des de fora. 

Des de dins, el jo també compta amb la memòria. Si el nom permet que els altres ens identifiquin des 

de fora, és a través de la memòria que el nostre jo recompon la multiplicitat d’experiències 

15  Molts coincideixen en assenyalar a La Rochefoucauld com un esperit mediocre. El mateix Saint-Simon, en altres passatges o en 
els comentaris a Dangeau (Adittion du 1er mai 1709; voir D 802 p.1101-1103). 
16  Es refereix a les ferides provocades pel combat el 2 de juliol de 1652, en plena Fronda. Saint-Simon es confon, va ser el pare, 
el cèlebre autor de les màximes, qui va ser ferit al rostre. François VII va ser ferit més tard, el 1655 i el 1672 a la travessa del Rhin, 
lluitan per al rei de França.
17 SAINT-SIMON. Mémoires (Vol.III, 1707-1710). Paris: Gallimard-Bibliothèque de la Pleiade, 1984. Pàg.453.
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desplegades en el temps sota el paraigües d’allò idèntic. Totes aquestes coses que recordo, li han 

passat “a mi” en la mesura que (sóc jo qui) les recorda. És a través de la memòria que identifiquem 

el nostre jo, ja que és la nostra memòria qui agrupa els esdeveniments sota la ficció d’una experiència 

continua: la biografia. No ens identifiquem en allò que hem sigut, sinó en allò que recordem (o 

creiem recordar) que hem sigut. Tot allò oblidat no forma part de la nostra biografia. 

En altres paraules, tot allò fet i pensat que ha quedat sepultat sota l’oblit, no participa en la nostra 

identitat en la mesura que la memòria no es capaç de trobar-li un sentit útil en la construcció del 

nostre jo.

Si bé es tracta d’un procés discontinu (de sobte recordem una cosa oblidada), allò que ens permet 

fixar els records (no oblidar-los de nou), el fil que els cus i els posa en ordre, és la identitat que 

comparteixen, el nostre nom. Diem cosir-los i posar-los en ordre perquè sovint la memòria recorda 

els fets però no la veritable seqüència cronològica. Les conseqüències esdevenen causes i a l’inrevés. 

Així, la memòria també estableix una identitat i no una altra, en el moment en què decideix quan 

hem estat agent i quan hem estat pacient. Sovint el llenguatge participa en aquelles trampes de la 

memòria que transformen en acció allò que en realitat era passió (em vaig enamorar, em vaig posar 

malalt).

Si ens fixem en l’ús que l’antiga noblesa fa dels noms, observem que la seva idea d’identitat no 

participa d’aquesta continuïtat. La mentalitat burgesa ha capgirat la relació entre nom, identitat i 

memòria.

Marcillac (el príncep de Marcillac) existeix fins els trenta-dos anys; aleshores dóna pas a La 

Rochefoucauld (el duc de La Rochefoucauld). Quan llegim textos sobre la cort de França durant 

l’antic règim una de les dificultats que ens trobem és la d’identificar els personatges. La mateixa 

persona que en un passatge es deia Marcillac; en un altre, es diu La Rochefoucauld. La cosa es 

complica quan Marcillac conviu amb un altre persona que es diu La Rochefoucauld (el pare) o 

quan, més endavant, convertit en La Rochefoucauld, conviu amb algú anomenat Marcillac (el fill). 

El fet que molts personatges canviïn de nom converteix les memòries de l’Ancien Régime en un 

laberint per als profans. El duc d’Enghien ara és Monsieur le Duc, però quan el seu pare mori i ell 

es transformi en el príncep de Condé, se l’anomenarà Monsieur Le Prince. Pare i fill comparteixen 

una identitat.18 Quan llegim textos antics i volem saber quina persona s’amaga sota determinat nom, 

no n’hi ha prou amb establir dates. De fet hi ha dues dates: la de l’escriptura i la del relat. Els textos 

antics ens remeten a un ball d’identitats que es desplega en el temps.

Ens trobem doncs, davant d’un sistema de noms que ens presenta (des de la nostra perspectiva 

burgesa) una identitat escindida en el seu sentit biogràfic, però continua pel que fa als relleus 

generacionals. Escindida perquè l’individu canvia de nom: abans Marcillac, ara La Rochefoucauld. 

Continua perquè agrupa sota la mateixa identitat individus diferents. Cada una de les identitats 

(noms) que adopta François VII no només li pertanyen a ell. Abans, hi ha hagut altres ducs de 

La Rochefoucauld i altres prínceps de Marcillac. Així, assumir la nova identitat implica també 

apropiar-se d’altres memòries. Millor dit: passar a formar part d’una memòria col·lectiva.

18  D’altres vegades, són dos germans els que poden compartir un mateix nom.  La mort del primogènit converteix en duc el segon. 
També passa amb els títols honorífi cs que esdevenen noms: Lluís XIV té dues fi lles que s’anomenen Mademoiselle de Blois, la més 
gran és fi lla de Madame de la Vallière, la més jove és fi lla de Madame de Montespan.
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Si l’home burgès s’apropia dels seus jos anteriors a través de la memòria; en el cas de Marcillac és 

el nom qui s’apropia de la seva memòria per afegir-la a una memòria col·lectiva que agrupa tots els 

Marcillacs previs. En pintura les diferències són potser més evidents. Si el retrat burgès fixa unes 

peculiaritats personals (una biografia); el retrat nobiliari reprodueix unes peculiaritats compartides 

(un llinatge).

La identitat burgesa doncs, la que ara assumim com a natural, suposa una inversió respecte l’antiga 

identitat nobiliària. Des del punt de vista del jo biogràfic: el nom burgès organitza una continuïtat 

allà on el nom aristocràtic introdueix una segmentació. La memòria burgesa subordina (transforma 

i ficcionalitza) totes les memòries prèvies d’un mateix individu; és a dir, la memòria burgesa es 

subordina al nom individual;  la memòria aristocràtica també és subordina a un nom, però aquest 

nom no és individual sinó col·lectiu.

Amb precaució, podem afirmar que el temps nobiliari participa d’una idea de temps pagana, dels 

temps cíclic on el pas de les hores no impedeix retrobar el mateix nom més enllà del cicle natural 

de les vides. Una i una altra vegada apareix el mateix nom (un príncep de Marcillac l’any 1570; un 

de diferent l’any 1630 i encara un altre l’any 1661...). La identitat burgesa, per contra, participa de 

la linealitat del temps judeocristià. La identitat (el nom) comença amb un bateig i acaba amb una 

extremunció. És possible que la noblesa, en essència un estament guerrer que conviu amb el perill i 

la violència, trobi més reconfortant una identitat cíclica que no conclou amb la mort individual. Per 

contra, l’ètica burgesa, fonamentada en la capacitat productiva de l’individu no entén la continuïtat 

del jo més enllà de l’experiència acumulada per un jo productor (i del qual ell mateix, el seu jo, és 

el producte més important).19 

Quan la identitat burgesa comença a participar dels beneficis aristocràtics imposa les seves formes 

d’identitat i marca, en definitiva, l’ocàs d’allò nobiliari. En aquest traspàs, Versalles significa un 

punt d’inflexió crucial. A l’Ancien régime, un burgès pot rebre cartes de noblesa. Colbert comprarà 

la baronia de Seignelay i de Sceaux; Hardouin-Mansart,20 serà nomenat  comte de Sagonne. Mai 

però, deixaran d’anomenar-se Colbert i Hardouin-Mansart. Per al burgès, el títol nobiliari és una 

propietat; un adjectiu abans que un nom. Es tracta d’un atribut que confirma la seva identitat, que la 

fa més poderosa i que incrementa el seu patrimoni; però que mai la transforma en essència. El seu 

nom es manté inalterable.

En el noble, per contra, el canvi de nom, la segmentació del jo biogràfic en varies identitats que 

es succeeixen una rere l’altre, la renúncia a un jo continu, ve premiada per la immortalitat de 

la identitat nobiliària. El duc de La Rochefoucauld viu eternament. Només una interrupció en la 

descendència, no tenir fills o que els fills morin, pot posar fi a la regeneració d’un nom immortal. 

Des d’aquí entenem el trauma existencial que suposa per a un noble, al marge de les conjuntures de 

poder, morir sense hereu. 

19  En aquest sentit, la refl exió de Todorov sobre els retrats és molt interessant. Si la representació nobiliària és emblemàtica, la 
representació burgesa es fonamenta en l’accident. Ho hem apuntat unes línies més amunt. Si el retrat aristocràtic estableix una 
semblança (amb els avantpassats), el retrat burgés estableix aquelles diferències que converteixen el model en inconfundible 
(identifi cable). Veure: TODOROV, Tzvetan. Éloge de l’individu, essai sur la peinture fl amande de la renaissance. Paris: Adam Biro, 
2001.
20  En realitat, Jules Hardouin ens ofereix un cas particular en apropiar-se del cogom de l’oncle de la seva mare, François Mansart, 
per raons evidents.
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Podem abordar-ho des d’un altre punt de vista. Quan llegim les memòries de Saint-Simon, les 

cartes de Madame de Sévigné o les Historiettes de Tallemand des Reux, i ens trobem noms com 

La Rochefoucauld, Gondi o Condé, no podem saber veritablement de qui parlen sense el context 

temporal. Ja ho hem dit. Si el text fa referència a un fet de 1660 es tracta de François VI; si és de 

1708, es tracta de François VII. El nom deixa de ser útil per identificar individus (si més no, deixa 

de ser una marca inequívoca). El nom apareix aleshores no com a instrument d’identificació, sinó 

com a recuperació constant de presència de passat. Memòria en estat pur. Si pel burgès adult la seva 

identitat passa per una memòria que inclou el nen; pel noble, la identitat passa per assumir com a 

pròpia la memòria d’individus amb els que mai ha conviscut, els seus ascendents. Si en el sistema 

burgès la memòria reverteix en una consolidació d’un jo identificable; en el sistema nobiliari, la 

memòria fragmenta el jo biogràfic i consolida una identitat transgeneracional en la que participa un 

col·lectiu d’individus: tots els ducs de La Rochefoucauld.

La identitat nobiliària és col·lectiva i manté el passat en el present.21

Així, per a una identitat col·lectiva com la nobiliària, el sentit que hi pren la memòria és tant un 

desafiament al temps (el nom mai mor) com una celebració (el nom sempre reneix). El prestigi del 

llinatge passa per l’antiguitat, pel número de generacions que ha participat en la construcció d’una 

identitat transgeneracional, enriquint-la amb les seves gestes. El duc mai mort. El desafiament 

al temps adquireix especial visibilitat en els títols de joventut. Tots els prínceps de Marcillac són 

joves, enèrgics, bel·ligerants. L’envelliment mai els atrapa; abans, muden l’identitat. Eternament 

en plenitud de facultats.  Paradoxalment el desafiament al temps també alimenta els futurs mites 

romàntics, les joventuts eternes i els jos fragmentats: del Faust de Goethe fins al Peter Pan de Barry, 

de Frankenstein, el prometeu modern, fins el Doctor Jeckill and Mister Hide.

El Versalles de Lluís XIV és el lloc on la identitat nobiliària conviu amb la identitat burgesa. La 

mecànica de cort però, genera un tercer sistema de noms fonamentats en el càrrec, en la funció 

que han d’exercir. Aquesta tercera capa d’identitats erosiona el sistema nobiliari. En el llenguatge 

de cort, La Rochefoucauld, literalment, exerceix una funció. L’apartament que té assignat l’any 

1701 en la mesura que és grand maître de la garde-robe és, literalment, un apartament de funció. 

La cort acull ministres (poder administratiu) i càrrecs cortesans (els offices22). Tots s’ocupen del 

funcionament de la casa del rei. Tots formen part d’un mateix organisme i ho fan des del càrrec que 

ocupen, que es converteix en la seva nova identitat a la cort. L’alta noblesa d’espasa que disposa de 

càrrecs cortesans passa a identificar-se a través de la funció que ocupa. Condé, abans Monsieur le 

duc, després Monsieur le Prince, es converteix aquí en el grand maître de la maison du roi; el duc 

de Bouillon de la branca dels Turenne, esdevé grand chambellan; el duc de Lorrain en grand écuyer; 

La Rochefoucauld en gran maître de la garde-robe. No és casualitat; en els textos oficials els càrrecs 

s’escriuen amb majúscula, com també s’escriuen amb majúscula els títols nobiliaris (Duc, Marquis, 

Compte, Prince). No són adjectius; són noms. És a través dels nous noms que reben a la cort, que els 

nobles es converteixen en subjectes a la corona.

21  El suposat menyspreu de la noblesa francesa (en comparació a la itàlia renaixentista) respecte l’autoria dels seus artistes no és 
només una qüestió de barbàrie. Respon també a una concepció de la identitat que no es centra en allò individual. Sobre això, en 
parlem més endavant (capítol 12).
22  En català, parlem de càrrecs. La paraula ofi cis es presta a confusions ja que té més a veure amb la paraula francesa métier.
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Si el nou prestigi prové d’una dignitat que emana del rei i a partir de la qual tot s’ordena de nou, 

entenem que Versalles com a organisme, re-ordena les dignitats i amenaça la vella separació entre 

aristocràcia i burgesia. La jerarquia cortesana, tant en el pla del simbòlic com a efectes pràctics 

(pensions, gratificacions, etc.) comporta un procés de desarticulació de l’ordre feudal. La memòria 

aristocràtica és abolida en nom d’una nova burocràcia: els États23 on consta el nom i la funció de 

cada un; la compensació econòmica, la posició dins d’una jerarquia de càrrecs que acull milers de 

noms. Les antigues relacions de vassallatge entre rei i noblesa cedeixen el pas a una nova jerarquia 

expressada en termes funcionals i també administratius.24

És el moment de tornar al text de Saint-Simon.

3. L’INSTANT ZERO

Troubles de la minorité

El fragment s’obre amb una magnífica llista de participis: Tous les troubles finis, le cardinal Mazarin 

[devenu] maître, le Roi marié. Lluís XIV i Maria Teresa d’Àustria es casen el juny de 1660; Mazarin 

mor el març de 1661. Tots els problemes acabats, el cardenal Mazarin amo de la situació, el rei 

casat ens situa entre el juny de 1660 i el març de 1661. Els problemes resolts fa referència a la 

Fronda. Normalment Saint-Simon, com la majoria dels seus contemporanis s’hi refereix com les 

troubles de la minorité. Es tracta de la revolta contra Mazarin i Anna d’Austria, quan Lluís encara 

és menor d’edat. 

Val la pena assenyalar algunes coses.

La Fronda (1648-1652) és una revolta formada per dues revoltes, la burgesa i la nobiliària,  contra 

el llarg procés de centralització de la corona. Aquest llarg procés s’ha accelerat, gairebé culminat, 

sota el govern de Richelieu, primer ministre de Lluís XIII. Richelieu mort l’any 1642. Lluís XIII 

poc després, l’any 1643. Mazarin és el nou primer ministre. El rei, nascut l’any 1638, és un nen de 

cinc anys. El fet que Mazarin sigui italià encén la ira d’un estament nobiliari que ara, aprofitant el 

moment de debilitat que suposa tota regència, es sent més fort i capaç, per tant, de recuperar l’espai 

perdut sota el ministeri de Richelieu.

La unió entre burgesia (els parlaments) i noblesa acaba en fracàs. La propera revolta important, es 

convertirà en revolució (la de 1789) i ja no comptarà amb la participació de la noblesa. Serà una 

revolta burgesa. La revolució francesa de 1789 no suposarà un atac al procés de centralització de 

poder, sinó un atac al fet que sigui el rei qui encapçali aquesta centralització de poder. Aquest matís, 

ens permet entendre millor la Fronda.

El fracàs de la Fronda es pot explicar des del caràcter reaccionari de la noblesa. Allò que els nobles 

ataquen no és l’ordre monàrquic, sinó la nova forma que aquest està prenent. És la reacció de les 

velles estructures feudals contra el procés de centralització de l’estat modern. Una prova del que 

diem la trobem en l’enfrontament que es produeix dins del bàndol nobiliari i que, segons molts 

23  Més informació sobre què són els États, al capítol 13.
24  Llei de Colbert per regular els títols nobiliaris. Presentar certífi cats. Demostrar que l’interessat és, com a mínim, la tercera 
generació amb títol nobiliari.
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historiadors, és l’autèntica causa del fracàs de la Fronda; també el motiu pel qual, anys després, la 

burgesia ja no comptarà amb la noblesa per enderrocar el rei. Mazarin, hàbil, aprofitarà la discòrdia 

entre clans nobiliaris per afeblir la revolta.25

El fragment que hem escollit de Saint-Simon ens situa en un temps posterior. La Fronda ja ha estat 

esclafada fa temps. Falta molt poc per què mori Mazarin (1661) i Lluís XIV iniciï el seu regne 

personal sense primer ministre. L’arribada del príncep de Marcillac a la cort es produeix doncs, en 

un moment molt determinat: just en el moment anterior a què el rei comenci a desenvolupar el seu 

regnat personal. De moment, ningú pot preveure que aquest rei jove, més aviat tímid, més pendent 

de la guitarra i dels jocs galants, prendrà les regnes de l’Estat i culminarà el procés truncat amb la 

mort de Richelieu.

Així, l’arribada de Marcillac, aquesta figura vulgar que no promet res, es produeix, justament, en 

l’instant zero de la construcció d’un nou règim. El moment no pot ser més propici. Des d’aquí, 

entenem la cita de La Bruyère que encapçala aquest capítol: juventut del príncep, font de bones 

fortunes. La construcció de Lluís XIV és un procés que es desenvoluparà de forma simultània a 

l’ascens de Marcillac. 

Dèiem més amunt que, precisament el nom de Marcillac, apareix davant de rei com un instrument 

molt útil: Doblegar el llinatge i transformar-lo en domèstic. Representar la submissió de la noblesa 

amb el nom d’un dels seus membres més gloriosos.

El combat del Faubourg Saint-Antoine

Saint-Simon diu més coses: Sense càrrecs, sense cap ocupació. I afegeix una imatge brillant i 

punyent, una metàfora (potser no intencionada) prenyada de sentit: portant encara sobre el rostre 

les marques del combat del Faubourg Saint-Antoine. 

El combat del Fauborg Saint-Antoine té lloc el 2 de juliol de 1652 i marca la fi de la Fronda. És un 

dels episodis més significats de la revolta, com pot ser-ho la fugida a Saint Germain la nit del 5 de 

gener de 1649 o l’entrada al Palais Royal el 9 de febrer de 1651.26 El 2 de juliol les tropes del rei 

assetgen París. Mlle de Montpensier, cosina germana del rei, filla de Gaston d’Orleans, coneguda 

com La Grande Mademoiselle, dispara els canons de la Bastilla contra les tropes reials, que són a 

l’altra costat de les muralles.27 És probable que bona part dels nobles revoltats visquin l’aventura 

com un joc de cavalleria.

Hi és el duc de La Rochefoucauld, i Marcillac mateix, que només té divuit anys; lluiten al costat del 

Gran Condé. 
25  Una d’aquestes faccions nobiliaries l’encapçala Gondi (més conegut com el cardenal de Retz); l’altra, el Grand Condé, príncep 
de sang. Tots dos lluiten contra la corona, però també entre ells. Al costat del Grand Condé lluita el duc de La Rochefoucauld, que 
a més manté una relació amb Madame de Longueville, germana gran de Condé, amb qui tindrà un fi ll. Els canvis d’alienació són 
constants. De vegades algun d’ells pacta en secret amb la reina o tracta d’aliar-se amb potències estrangeres per fer caure el rei. Cap 
ni una de les faccions nobiliaris actua assumint responsabilitats d’estat, sinó com a senyors feudals que defensen i tracten d’ampliar 
el seu espais de poder.
26  El rei i la reina mare, acompanyats d’alguns fi dels com el mariscal de Villeroy (gouverneur del rei), Guitaut, Cominges, el capità 
Villequier i Madame de Beauvais fugen de París la nit del cinc de gener de 1649 per refugiar-se al castell de Saint-Germain-en-Laye 
de la revolta a la ciutat. L’altre episodi, el de la nit del 9 de febrer de 1651 fa referència a l’entrada al Palais Royal del Capità dels 
suïssos de Gaston d’Orleans (germà de Lluís XIII) per introduir-se a la cambra del jove rei i evitar la seva fugida. El poble revoltat 
pica i crida contra les fi nestres de la cambra. Ambdós episodis acostumen a ser citats com a episodis que han infl uït després en la 
manera de pensar del rei i en la seva desconfi ança vers París (DULONG, Claude. Mazarin. Paris: Perrin, 1999. Pàg 122 i 152).
27  DULONG 1999, op cit. pàgs. 199-203
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Entenem ara que són les marques del combat del Faubourg Saint-Antoine a les que al·ludeix Saint-

Simon. Parlàvem de metàfora no intencionada. Marcillac participa als combats del faubourg Saint-

Antoine, però no és ferit.  

Fill d’un pare a qui el rei mai no va perdonar

De fet és La Rochefoucauld qui resulta ferit al combat del faubourg Saint Antoine:28 Fill d’un pare 

a qui el rei mai no va perdonar. Aquest és el veritable estigma del jove Marcillac quan es presenta 

a la cort, ser fill del duc de La Rochefoucauld. Val la pena rellegir una part del fragment de Saint-

Simon: fill d’un pare a qui el rei mai no va perdonar i que, sense apropar-se a la cort, a París, es 

lliurava a les delícies de l’esperit amb les companyies més selectes, aquest fill no va fer por a ningú 

dels que envoltava al rei. 

Anem per parts: D’on ve el príncep de Marcillac? 

La mare de Marcillac és Andrée de Vivonne; de la branca Vivonne-Loménie. Provenen de 

l’aristocràcia cortesana. Un dels seus oncles va ser un dels mignons d’Henri III.29 L’avi matern de 

Marcillac, André de Vivonne, va ser capità dels guàrdies de la reina Maria de Medici, àvia de Lluís 

XIV. 30 El besavi, el senyor de La Ville-aux-Clercs, havia estat secretari d’estat.31  Per part de mare, 

Marcillac és nebot de la cèlebre marquesa de Rambouillet.32

Però en realitat allò que penalitza a Marcillac és ser fill de François VI, segon duc de La 

Rochefoucauld, el famós autor de les Maximes. Al París dels anys seixanta i fins la seva mort l’any 

1680, el duc de La Rochefoucauld és, sobretot, un clar exponent de la noblesa esclafada que viu al 

marge dels fasts de la cort. Ha dilapidat la seva fortuna fent la guerra contra el rei. Després de la 

derrota, les represàlies de la corona passen per arrasar el seu castell de Verteuil, confiscar els seus 

tarongers i replantar-los a Versalles. 

Els orígens dels La Rochefoucauld es remunten al segle XI, potser abans. Provenen de l’Angoumois 

(Aquitània). Aquí tenen el château de Verteuil que els vincula al territori que pertanyen i del qual 

emana la seva força, també el seu nom. Se suposa que el castell de La Rochefoucauld a Verteuil té 

els seus orígens en una fortificació construïda vers l’any 980 per Fucaldus, germà petit del comte 

de Limoges, enfrontat al compte d’Angouleme. Aquesta fortificació emplaçada sobre l’alta roca que 

flanqueja el riu Charente seria l’origen del nom: Fucaldus in rupe (La Roche à Foucauld). Per un 

altre costat també hi ha constància del nom Foucauld, senyor de La Roche vers l’any 1019; un nom 

vinculat al vescomte de Limoges, un dels grans de la cort de Carlemany. Si tot això fos cert, voldria 

dir que els La Rochefoucauld serien una de les famílies més antigues de França, juntament amb els 

Capets (d’on provenen tant els Valois com els Borbons).

28  Veure nota 16.
29  Nascut el 1551,  Henri III va ser rei de França entre 1574 i 1589, any de la seva mort.
30  SAINT-SIMON, op cit  (vol.IV, 1711-1714). Pàg.722.
31  Secretari d’estat és assimilable a nostre ministre.
32  Madame de Rambouillet és la mestressa d’un dels salons literaris més prestigiosos de París, freqüentat per personalitatsn com 
Malherbe, Madame de Sevigné o Vincent Voiture, entre d’altres. El fenomen mundà dels salons parisins de mitjans del XVII, 
encapçalat pel de Madame de Rambouillet, serà ridiculitzat per Molière a Les Precieuses ridicules (CRAVERI, Benedetta. La cultura 
de la conversación. Ed. Siruela. Madrid 2003. Pàgs. 91-97).
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Des d’aleshores ha estat freqüent que algun La Rochefoucauld mantingués vincles directes amb la 

casa de França. A la primera meitat del segle XVI, per exemple, François I de La Rochefoucauld és 

el padrí de qui s’acabarà convertint en rei de França, François I.33 L’antiguitat del nom i haver estat 

sobirans a la seva terra és un dels arguments que el duc de La Rochefoucauld esgrimirà per demanar 

el tracte de Príncep estranger i un tamboret per a la seva dona. La negativa d’Anna d’Àustria farà 

que es senti traït i es sumi a la revolta.

En resum, quan  Marcillac es presenta davant del rei, ho fa com a fill de la vella aristocràcia vençuda. 

L’escultura de Gilles Guérin és explícita pel que fa a la nova situació del vell duc: un guerrer abatut 

al terra, amb el rostre ocult sota un casc que el rei trepitja [fig.1]. 

Però el pare de Marcillac no és només un home derrotat. Les paraules de Saint-Simon tornen a ser 

clarificadores: sense apropar-se a la cort, a París, es lliurava a les delícies de l’esperit amb les 

companyies més selectes. Així, la guerra civil acabada, els grans noms perdonats (Condé i Turenne 

surten retratats com herois a la volta de la Gran Galeria de Versalles), La Rochefoucauld (no sabem 

si per convicció o com a càstig) viu al marge de la cort. Instal·lat al seu hôtel de la rue de Seine, 

l’hôtel de Liancourt,34 es dedica a escriure [fig.3]. Ja han passat els anys de les gestes de cavalleria 

i de les aventures galants. Les heroiques ferides de guerra, la cicatriu a la cara, la ceguera d’un ull, 

s’han convertit en miserables xacres de l’edat. El guerrer ha canviat les seves armes. Ara branda una 

ploma. La batalla que lliura és moral. En cap cas una moralitat conciliadora ni reconfortant; més 

aviat una mirada negra i lúcida sobre l’home; una visió oposada a la mirada progressista del  nou 

règim.

33  Nascut el 1494. Rei de França des de 1515 fi ns la seva mort, el 1547. François I és fi ll de Charles d’Angoulême i de Louise de 
Savoie. Això vol dir que el seu ascens al tro no es produeix per herència de Louis XII, que no és el seu pare. Hi accedeix al casar-se 
amb Claude de France.
34  S’acabarà anomenant Hôtel de La Rochefoucauld.

Gilles Guérin, 1654. Lluís XIV 

trepitjant la Fronda. 

1                                                                                 
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La galanteria vestida de negre

Des del punt de vista del rei, les creences religioses del vell duc també són motiu d’antipatia.35 La 

Rochefoucauld freqüenta els cercles jansenistes de Port Royal. Té tracte amb Madame de Sablé, 

els Arnauld, Madame de Sévigné (molt amiga del malaurat Fouquet36). A més, és cosí dels ducs de 

Liancourt,37 que a banda de viure al marge de la cort, són assidus a Port Royal. El jove Marcillac 

acabarà afermant aquests vincles amb el costat Liancourt quan es casi amb la seva cosina Jean-

Charlotte du Plessis, filla dels ducs de Liancourt.38 Quan Marcillac es presenta davant del rei, els 

vincles de la seva família amb el jansenisme ho són per partida doble. 

A finals de 1660, just quan Marcillac arriba a la cort, amb Mazarin encara viu, la corona ha fet 

pública la Declaració del rei contra el Jansenisme.39 Si la Fronda va suposar una sedició en el camp 

de la política, el jansenisme ho és en el camp de la fe. O així ho entén el rei. En alguns punts, el 

jansenisme sembla apropar-se perillosament a les tesis reformistes.40 L’aristocràcia més refinada 

de París freqüenta Port Royal. Madame de Sablé s’hi instal·la. Malgrat el rigor de la doctrina, no 

renuncia a la vida mundana. Intercanvia màximes amb La Rochefoucauld. D’altra banda, l’estètica 

d’aquest jansenisme aristocràtic que viu al marge de la cort és voluptuosament sever. En paraules 

de Giovanni Machia, galanteria vestida de negre.41 Un altre factor contrari als llempants daurats de 

la corona.

Però el jansenisme no és només una moda aristocràtica. L’abadia de Port Royal, al sud de París, 

el centre del jansenisme és, sobretot, un centre intel·lectual de primer ordre [fig.4]. Això fa més 

temible la seva amenaça. Si bé no es busca l’enfrontament amb la corona, tampoc s’accepta cap 

imposició pel que fa als afers teològics o científics. Port Royal ha comptat amb noms il·lustres: 

Pascal, Arnauld d’Andilly, Philippe de Champaigne. Els primers conflictes amb l’autoritat es donen 

ja en temps de Lluís XIII. Molesta especialment la seva capacitat per atraure les elits franceses. 

Philippe de Champaigne mateix va retratar a Lluís XIII i a Richelieu. La gramàtica de Port Royal 

és una de les construccions culturals més importants de la França del XVII, com ho són els textos 

i les investigacions científiques de Blaise Pascal.42 En temps de Lluís XIV, Port Royal continuarà 

captant esperits propers al rei. No és el cas de La Rochefoucauld, però sí de Racine, membre de la 

Petite Académie i fins i tot del cardenal de Coislin, grand aumônier de France.43 El fantasma de les 

guerres de religió i un procés de centralització que també passa per la unitat religiosa, convertirà el 

jansenisme en un enemic a combatre.44

35  Lafond, Jean, dossier inclòs a: LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires (Édition de Jean Lafond). Gallimard: Paris, 2006. Pàg 266.
36  Tradicionalment la història vincula el naixement del primer Versalles a la fastuosa festa que Nicolas Fouquet ofereix l’agost de 
1661 per inaugurar el seu castell i jardins de Vaux-le-Vicomte. Veure més informació a l’Annex Glossari de noms: Fouquet.
37  La mare de La Rochefoucauld és Gabrielle du Plessis-Liancourt. De fet, l’hôtel a la rue de Seine on el duc viu retirat, és l’hôtel 
de Liancourt.
38  És casen el 13 de novembre de 1659. Jean-Charlotte és fi lla i única heredera de la fortuna del seu pare, Henri-Roger du Plessis. 
Fer la cort al rei no és una activitat barata: L’union était parfaite entre les deux familles, et ils logeaient tous ensemble à Paris rue 
de Seine, dans ce bel hôtel de Liancourt qui est devenu l’hôtel de La Rochefoucauld  (SAINT-SIMON, op cit  (vol.IV, 1711-1714). 
Pàg.722).
39  LEVANTAL, 2009, op cit. Pàg 196 i Pàg. 201.
40  Un dels punts més confl ictius és la idea d’una gràcia divina al marge de les accions de l’home. En un nou ordre basat sobre 
valors productius, que fundarà les grans manufactures reials i que organitzarà el sistema de les acadèmies, és evident que el 
pessimisme jansenista apareix com una perillosa amenaça que incita a la no acció.
41  Giovanni Machia, La letteratura francese, I Meridiani, Mondadori, Milán 1987, pág. 795. Citat a: CRAVERI, 2003, op cit.
42  Noam Chomsky ha reconegut el deute que la seva gramàtica generativa té envers la gramàtica de Port Royal. Veure: CHOMSKY, 
Noam. Lingüística cartesiana. Ed. Gredos. Madrid, 1991.
43 A l’État apareix com a Coaslin. Veure: BLUCHE, François (dir). Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990.
44  L’octubre de 1685 Lluís XIV signa  la revocació de l’edicte de Nantes (promulgat el 13 d’abril de 1598 per Henri IV). 
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PARÍS L’ANY 1672: 2. Plànol de Jovin  3. Detall: l’hôtel de Liancourt, residència a París de La 
Rochefoucauld. A l’altra banda del riu hi he el Louvre, a la dreta treu el cap l’Île-de-la-cité 4. Detall: 
L’abadia de Port Royal. Al sud, l’Observatori; a l’est, els Caputxins; i al nord, la Val-de-Grâce, 
encarregada per Anna d’Austria com a mostra d’agraïment per l’embaràs del futur Lluís XIV.

2                                       

3                                   4                                   

62



Així les coses, fill d’un frondeur, fill d’un jansenista, quan Marcillac arriba a la cort ningú pot preveure 

la gran carrera que l’espera.  Aquest fill, diu Saint-Simon, no va fer por a ningú dels que envoltaven 

al rei. Ningú veia un potencial rival en un home tant marcat pel seu passat i tant poc dotat de talent 

natural.45 Saint-Simon continua: no sé com va esdevenir i ningú ho ha pogut comprendre. Saint-Simon 

és un mestre dosificant la informació quan vol crear un efecte de suspens. Retarda la conclusió. Si ens 

cenyim al text, encara no sabem què és allò que ningú s’espera. Finalment el memorialista sembla a 

punt de presentar-nos la paradoxa: però en qüestió de pocs dies, [Marcillac] va plaure tant al rei... 

Però no, encara no ens la dóna, insereix una nova subordinada i aprofita, com és habitual, per criticar 

un cop més al rei: qui [el rei], malgrat envoltar-se d’una cort d’homes i dones tan brillants, educats, 

i espirituals, no tenia un gust ni fi ni delicat... Aleshores sí, Saint-Simon conclou: que [el rei] va 

mostrar-li tant interès que va inquietar a Vardes, el comte de Guiche i als més propers.46

Així, el fill d’un repudiat es converteix en el favorit del rei i passa per davant de Vardes, de Guiche i 

de Lauzun, fins convertir-se en un dels millors amics de Lluís XIV.

4. EL PRINCIPAL SIGNIFICAT D’UN SIGNE ÉS SER SIGNE, 1661.  

Quan Marcillac no fa ni un any que freqüenta la cort, rep la primera distinció. Lluís XIV li concedeix 

la gràcia del justaucorps bleu.47 Això vol dir que té dret a portar una casaca blava, brodada amb or i 

plata, i amb folre vermell.

En residències no oficials com el Versalles de 1661, l’accés és restringit. Només hi té accés la família 

del rei, alguns íntims, i aquells que hi exerceixen una funció. Per a la resta, cal haver estat convidat. 

El privilegi del justaucorps bleu o justaucorps à brevet significa formar part del reduït cercle d’amics 

del rei amb accés lliure allà on sigui, sense necessitat de ser convidats prèviament.48 Sabem que 

vint-i-cinc anys després (1686) ja hi haurà com a mínim unes quaranta persones amb dret a portar 

un justeaucorps brodat com el del rei.49 Tot apunta a una deflació de la distinció de la casaca blava. 

L’etiqueta és fluctuant. Pel que fa al justaucorps bleu, Dangeau mateix és veu obligat a aclarir d’una 

vegada per totes en què consisteix tal distinció: La dignitat del justaucorps s’atorga per brevet, és a 

dir, ve confirmada a través d’un document signat pel rei. En aquest sentit, amb un document signat a 

la butxaca, la peça de roba esdevé un pur signe de la distinció que ha rebut 

45  Saint-Simon no és l’únic memorialista que es pregunta sobre l’inaudit èxit de Marcillac. Spanheim també es pregunta quina mena 
de psicologia suporta un èxit tan inesperat com el de François VII de La Rochefoucauld. Ell mateix es respon de forma clara: “ un 
naturel éloigné ou incapable d’intrigues, d’irrégularité, de hauteur”.  La manca d’altivesa i orgull, la regularitat, ser dócil i fi del, li 
asseguren la plaça dins d’un nou ordre que vol esborrar el passat i rescriure’l (SPANHEIM, Ezechiel, Freiherr von. Relation dela Cour de 
Franceen 1691. Paris : Librairie Renouard, H. Loones, successeur, 1882. Pàg. 15).
Si bé el el llibre es publica al segle XIX a França, el text original de Spanheim és contemporani als fets que explica. Ezechiel Spanheim 
és un enviat extraordinari de Bradembourg a la cort de Versalles.
46  Saint-Simon es refereix en altres ocasions a la mateixa paradoxa: Jamais peut-être l’aveuglement qu’on reproche à la fortune 
ne parut dans un plus grand jour que dans ce prince de Marcillac, qui rassemblait en lui toutes les causes de disgrâces, et qui, sans 
secours d’aucune part, brilla tout à coup de la plus surprenante faveur, et qui a été pleinement constante toute sa vie, c’est-à-dire près 
de cinquante ans sans la plus légère interruption (SAINT-SIMON, op cit  (vol.IV, 1711-1714). Pàg.723).
47  SAINT-SIMON, op cit  (vol.I, 1691-1701). Pàg.651, nota 9.
48  DANGEAU, Journal. Als següents volums: I, 393; XVIII, 316; XXVIII, 126-136, 518 sq. Referit per Newton, 2000, op cit. p.17
49  Dangeau op cit. vol.I pàg..393.
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5. Planta baixa del castell de Lluís XIII, amb alguns canvis ja fets per Lluís 
XIV a l’interior (1662-1663). S’ha enderrocat l’escala central per construir 
un gran saló al primer pis. A cada una de les ales laterals s’ha construït 
una escala.

6. Plan du Bus, 1662. El primer plànol que tenim de Versalles. Lluís XIV, 
tot just han començat a fer-hi els primers treballs.  

5                                   

6                            
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l’agraciat. El principal significat del justaucorps bleu és sobretot ser signe. Traduir en termes visuals 

la distinció atorgada pel rei.50

Abans de Versalles

Quan el príncep de Marcillac és distingit amb el justaucorps bleu, el jove Lluís ja ha començat a 

establir les bases del nou ordre. La roda s’ha començat a moure i Marcillac forma part d’aquest 

moviment. Algunes dates de referència: Mazarin mor el 9 de març de 1661, i el dia 10 el rei anuncia 

la seva voluntat de governar sense primer ministre. Al setembre té lloc la caiguda de Fouquet, 

procurador al parlament de París i superintendent de finances. El rei decideix exercir ell mateix el 

ministeri amb l’ajuda d’un Conseil royal des finances de nova creació, sota l’influx de Jean-Baptiste 

Colbert, nomenat Ministre d’Estat, que es converteix en l’home fort del govern.51

Al setembre, el rei ordena que es facin els primers treballs a Versalles. Le Nôtre és contractat per 

dirigir els treballs als jardins; Martin Trumel, per ocupar-se dels tarongers i Henry Dupuis, per a les 

tasques de manteniment. Cinc-cents homes son emprats per a moure terres. [fig.6]

Pel que fa a l’edifici, el rei encarrega a Le Vau l’acondicionament de l’interior. També cal enriquir 

l’exterior de l’antic castell de Lluís XIII. [fig.5] Le Brun, s’encarrega de dirigir els pintors que han 

de decorar les noves cambres, Charles Errand i Noël Coypel.

Le Brun, Le Nôtre i Le Vau venen de treballar en equip a la fastuosa propietat de Fouquet, Vaux-le-

Vicomte.52

50  Un detall important: els uixiers del palau tenen el dret de preguntar al nom a qualsevol persona que tracti d’entrar als espais més 
privats del rei. Això vol dir, que tothom, en cas que se li demani, sigui quin sigui el seu nom, està obligat a identifi car-se. Aquesta 
norma ve recollida en molts États. Veure per exemple l’État de 1702, pàg.266: Il est du devoir de l’Huissier de demander le nom 
& la qualité de ceux qu’il ne connoît pas : & lorsqu’il le demande, qui que ce soit ne le doit trouver mauvais : parce qu’il est de sa 
charge de connoître tous ceux qu’il laisse entrer. 
51  Colbert serà l’impulsor de l’anomenat Étatisme: una política econòmica proteccionista i mercantilista. El ministre 
promoure la creació d’una indústria nacional promocionant la creació de moltes manufactures reials.
52  Una explicació simplifi cada dels fets afi rma que l’inici dels treballs a Versalles tenen el seu origen a Vaux-le-Vicomte. La 
festa que el malaurat Surintendant des fi nances va donar per inaugurar el castell, haurien provocat l’ira del jove rei. La desmesura 
de Fouquet acaba amb la seva detenció i la confi scació dels seus bens. En realitat, la caiguda de Fouquet, té molt a veure amb el 
laboriós Colbert, i comença molt abans de la festa de 1661. Tots dos són els homes de confi ança de Mazarin i, per tant, rivals; encara 
que potser Fouquet no n’és tan conscient. D’altra banda, la festa de Vaux es celebra el 17 d’agost de 1661. Segons moltes fonts, el 
rei ja ha començat a fer canvis a Versalles el 1660, tot just després de casar-se amb Marie-Therèse.
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Les Plaisirs de l’Isle enchantée. Course de Bague, collation ornée de 
machines; Comedie Meslée de danse et de musique. Ballet d’Alcine; 
feu d’artifi ce et autres festes galantes et magnifi ques faites par le roy 
a Versailles le VII may MDCLXIV (frontispici i primera pàgina).

1                                                                       2

LA FESTA DELS PLAERS DE L’ILLA ENCANTADA: Segons Nolhac (La 
création de Versailles. Paris : Louis Conard, Libraire-éditeur, 1925) disposem 
de dos publicacions ofi cials on es documenti el primer gran efímer produït a 
Versalles. La primera és el número que li dedica la Gazette: nº 60, el 21 de 
maig de 1664, pocs dies després de la seva celebració: Les particularités 
des divertissements pris à Versailles par Leurs Majestés. La segona 
publicació ofi cial és el magnífi c recull encarregat pel rei: Les plaisirs de l’Isle 
enchantée, course de bague, Collation ornée de machines, Comédie de 
Molière de la Princesse d’Élide, meslée de Danse et de Musique, Ballet du 
Palais d’Alcine, Feu d’artifi ce et autres Festes galantes et magnifi ques faites 
par le Roy à Versailles, le 7 mai 1664, et continuées plusiers autres jours. 
A Paris, chez R. Ballard, MDCLXIV in-folio. Aquest recull es reimprimirà 
l’any 1665 (in-12), el 1673 (in-folio) [fi g.1 i 2], i el 1880 (in-16) en motiu 
de la reimpressió de les obres de Molière. El text ve acompanyat per nou 
extraordinàries planxes del dibuixant i gravador Israël Silvestre a qui el Rei 
ha demanat que documenti la celebració [fi gs.7-12 i 23-25]. Altres fonts 
no ofi cials on també trobem mencions a la festa són: la relació de Marigny, 
potser més desenfadada, i que es publica el 17 de juny de 1664. Aquesta 
relació es tornarà a editar dins del recull de les seves obres (Les Oeuvres 
en vers et en prose de Monsieur de Marigny, Paris 1674). Pierre de Nolhac 
també menciona un llibre de la biblioteca de Lluís XIV, que inclou nou grans 
dibuixos a color o a lavis relatius al primer i tercer dia de les festes [fi g.3-6]. 
Aquests dibuixos als que es refereix Nolhac, a diferència dels de Silvestre, 
no són massa descriptius pel que fa a l’espai físic on la festa es celebra. 
Es representa els fi gurants, però no se’ls situa a l’espai real dels jardins de 
Versalles i les màquines de Vigarani, sinó en un espai més fantasiós. Per 
contra, els dibuixos de Silvestre, descriuen de forma molt més fi dedigne 
els montatges escènics dins dels jardins de Versalles tal com es trobaven 
l’any 1664.

La resta d’informació, sigui Madame de Sevigné (indirectament) o Mlle de 
Montpensier (directe) prové de correspondències particulars o memòries.
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Capítol 4

MARCILLAC ES TRANSFORMA EN BRANDIMART

1. LES DESFILADES DEL PRIMER DIA 

[C OURSE DE BAGUE]1

Cap a les sis de la tarda entra en escena l’herald d’armes, l’interpreta Monsieur Bardins. L’acompanyen 

tres patges: el de Roger, el d’Oger le Danois i el de Guidon le Sauvage. Cada patge porta la llança i 

l’escut del seu amo. El Capità d’Artagnan interpreta el patge de Roger. A l’escut que sosté hi apareix 

un sol fet amb pedres precioses i la divisa Nec Cerro, Nec erro (ni m’aturo, ni m’extravio).

La següent entrada la protagonitzen sis músics, quatre trompetes i dos timbalers. Vesteixen amb 

flames. A les banderoles que pengen de les trompetes i als folres dels timbals, també hi apareixen 

uns sols, l’emblema del rei.

Després dels músics entra el cavaller Guidon Le Sauvage, l’interpreta el duc de Saint-Aignan. 

Vesteix a la grega: porta una malla de plata recoberta amb petites escames d’or; el seu casc està 

ornat amb un dragó i moltes plomes blanques, rogenques i negres. El seu cavall és blanc, porta una 

gualdrapa feta amb la mateixa malla que la del seu genet. Guidon s’atura per dir unes paraules. 

Malgrat la indumentària a la grega, recita un madrigal. de clara inspiració cortès. És normal, es 

tracta d’un cavaller sorgit de l’edat mitja. 

Després de Guidon Le Sauvage entren vuit trompetes i dos timbalers. Al igual que els músics que han 

entrat abans, vesteixen amb flames. Els seus timbals i trompetes també estan ornats amb banderoles 

on els espectadors poden veure l’emblema solar.

Després dels músics entra el rei. Lluís s’ha transformat en Roger. Porta un dels cavalls més bells 

del món, l’arnès és de color de foc amb esclats d’or, plata i pedres precioses. Va vestit a la grega 

com la resta de la quadrilla. La seva cuirassa està feta amb una llama de plata amb brodats d’or i 

diamants. Porta un casc cobert de plomes de color de foc, com la gualdrapa del cavall. El seu port 

és majestàtic, digne del seu rang. Cavalca amb aire guerrer; dels seus gestos emana una llibertat 

sobirana.

1 Podríem traduir-ho com a Cursa d’anelles.

1. Les desfilades del primer dia / 2. La festa de Les Plaisirs de l’Isle 
enchantée / 3. Problemes d’allotjament  / 4. El parc com a escenari 
festiu /  5. Versalles efímer  /  6. La realitat com a ficció, la ficció com 
a realitat  / 7. Amuntegament com a signe, el signe com a marca 
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LES PLAISIRS DE L’ISLE ENCHANTÉE ORDONNEZ PAR LOÜIS 
XIV, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE A VERSAILLES LES 6 
MAY 1664 (manuscrit pintat de la BNF).
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Roger/Lluís XIV declama un sonet a modus de salutació. Es presenta davant les reines i la resta de 

convidats. Parla de si mateix en tercera persona. Un cop acabat el parlament entra el seu seguici. 

La quadrilla està formada per dotze cavallers. Tots vesteixen a la grega. A mida que entren es 

presenten davant les reines i reciten uns versos. Encapçala la marxa Oger le Danois, encarnat pel duc 

de Noailles. A ell li correspon marxar el primer perquè és el jutge de la cursa. La resta de cavallers 

cavalca en parelles. La primera parella la formen Aquilant le Noir, interpretat pel duc de Guise, i 

Griffon le Blanc, que és el comte d’Armagnac. La segona parella la forma Renaud, interpretat pel 

duc de Foix, i Dudon, que és el duc de Coaslin.2 La tercera és la d’Astolphe, interpretat pel comte 

de Lude, i Brandimart, que és el personatge que encarna Marcillac. 

Brandimart porta un vestit de color groc, blanc i negre, amb brodats de plata. Les plomes del casc 

són del mateix color, grogues, blanques i negres. Els versos que recita són els següents:

Mes voeux seront contents, mes souhaits accomplis,

Et ma bonne fortune à son comble arrivée,

Quand vous sçaurez mon Zele, aimable Fleur-de-Lis,3

Au milieu de mon coeur profondément gravée.4

2  Als textos antic gairebé sempre apareix com Coaslin; en els moderns, Coislin.
3  La fl or de lis és l’emblema de la casa de França.
4 BENSERADE, Isaac de, i MOLIÈRE. Les Plaisirs de l’isle enchantée, course de bague : collation ornée de machines ; comédie, meslée 
de danse et de musique, ballet du palais d’Alcine; feu d’artifi ce : et autres festes galantes et magnifi ques, faites par le Roy à Ver-
sailles, le VII. may M.DC.LXIV et continuées plusieurs autres jours. De l’imprimerie Royale, Paris, 1673.
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Després entren Richardet, interpretat pel marquès de Villequier, i Olivier, interpretat pel marquès 

de Soyecourt. L’última parella la formen Ariodant, interpretat pel marquès d’Humières, i Zerbin, 

encarnat pel marquès de la Valliere. Tanca el seguici Monsieur le duc, cosí del rei. Marxa tot sol 

al damunt del seu cavall caracteritzat de Roland. Si tots els cavallers han declamat quatre versos, 

Monsieur le Duc en declama sis. 

Després del seguici dels cavallers de Roger arriba el moment d’una de les entrades més espectaculars: 

la carrossa d’Apol·lo.5 Les seves dimensions són extraordinàries: divuit peus d’alçada, vint-i-quatre 

de llarg i quinze d’ample.6 El carro, fet d’or, enlluerna als assistents. Els seus laterals estan ornats amb 

relleus. Representen fi gures mitològiques relacionades amb el cicle apol·lini: els monstres Celestes, la serp  

Pitó, Dafne, Atlas sostenint el globus terrestre. Quatre cavalls amb l’emblema del rei Sol a les gualdrapes 

arrosseguen la carrossa. Apol·lo és el rei solar a qui antigament es dedicaven els jocs pitis que cada quatre 

anys es celebraven al santuari de Delfos. És aquí on Apol·lo va matar la serp Pitó i va fundar l’Oracle.

Al damunt del gran carrossa, assegut al cim, hi ha Apol·lo, que presideix l’entrada. És Lagrange qui 

l’interpreta, un dels comediants de la troupe de Molière. Sota seu, hi ha les quatre edats (o segles). Tots són 

actors de la companyia de Molière. Mademoiselle Molière fa d’Edat d’Or; Hubert, d’edat de plata;  l’edat 

de bronze és Madamoiselle de Brie7; a Du Croisy li ha tocat el desagradable paper de l’edat de ferro. La 

seva mirada és terrible, vesteix com un guerrer, amb una mà sosté l’espasa. A l’altre braç hi porta l’escut. 

Les regnes del carro d’Apol·lo les porta una altra fi gura al·legòrica. És el Temps, un vell decrèpit, amb la 

dalla i les ales. L’interpreta Millet que no és actor, sinó el cotxer del rei. 

A banda i banda, fl anquegen el carro les dotze hores del dia i els dotze signes del zodíac. 

Després de la carrossa d’Apol·lo, la següent entrada la protagonitzen els patges dels cavallers. Al igual 

que els tres patges de l’inici, cada patge porta la llança i l’escut del seu amo, i cada escut està embellit amb 

un emblema i la corresponent divisa. És través d’elles que podem preguntar-nos per la posició de cada 

cortesà en relació al rei. Probablement, no tots els convidats a la festa tenen l’ocasió de llegir amb claredat 

cada una de les divises. La descripció ofi cial les cita una a una i descriu els respectius emblemes. Un dels 

dibuixos de Silvestre que il·lustren la descripció de la festa publicada poc després, reprodueix els dotze 

emblemes dels cavallers de la quadrilla, i també el del rei (Roger) i Saint-Aignan (Guidon Le Sauvage) 

[fi g.7].

L’emblema de l’escut de Brandimart és un rellotge amb tots els ressorts a la vista. Al costat hi ha la següent 

divisa: Chieto fuor, commoto dentro (calmat per fora, agitat per dins). 

Després dels patges arriba la darrera entrada abans de la cursa. Es tracta de vint pastors. Van a peu. 

Carreguen les peces que després utilitzaran per muntar les barreres de la Course de Bague. Així, els 

preparatius es faran davant de tothom. També el treball esdevindrà espectacle. Però encara no ha arribat el 

moment del muntatge; abans cal fer la dedicatòria a la reina.

5  Es cosa sabuda que el rei Sol, sigui en ballets o retrats, sovint apareix transformat en Apol·lo. L’any 1664 ja s’ha decidit estructu-
rar l’eix principal de Versalles a partir d’episodis de la vida d’Apol.lo. L’any següent, 1665, és un exemple, Joseph Werner retratarà 
al rei com Apolo vencedor de la serp Pitó.
6 És a dir, un artefacte d’aproximadament 6 metres d’alçada, per una llargada de 7,80 metres i una amplada de gairebé cinc metres 
(el peu francès canvia de dimensions a partir de 1667-1668. 1 pied-du-roi passa a ser l’equivalent de 32,484 cm )
7  El text de la descripció ofi cial no dóna el nom de Mademoiselle de Brie com a segle de bronze fi ns dues pàgines més tard, a la 
página 13 (BENSERADE i MOLIÈRE, 1673, op cit).
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Israël Silvestre, Les plaisirs 
de l’Isle enchantée, fol 1bis. 
Inscripció: Marche du Roy et de ses 
chevaliers avec toutes leurs suittes 
au tour du camp de la course de 
bague, représentant Roger et les 
autres chevaliers enchantés dans 
l’Isle d’Alcine. Première Journée.

8

7

9

Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 2. 
Inscripció: Compagnie du Roy et 
de ses chevaliers avec toutes leurs 
suittes dans le camp de la course 
de bague, pendant l’ouverture de 
la feste faite par les recits d’Apollon 
et des quatre siècles assis sur un 
grand char de Triomphe. Première 
Journée.
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Una cop tots els fi gurants són dins el Rond, donen una volta [fi g.8]. Saluden a les dues reines i van a ocupar 

la seva posició [fi g.9]. La descripció és minuciosa a l’hora d’especifi car on es col·loca cada un dels gairebé 

cent fi gurants. Ara que la coreografi a es congela, torna a ser possible extraure una lectura real a partir de la 

confi guració espacial que forma la fi cció. L’ordre escènic es correspon amb l’ordre jeràrquic. Roger (el rei) 

és al centre, molt aprop del cobricel. Roland (Monsieur le Duc) és al seu costat. A ell li pertoca l’honor de 

ser més aprop del rei que ningú. És un dels prínceps de sang; fi ll del príncep de Condé i per tant, cosí del 

rei. Una mica més lluny, Guidon le Sauvage (Saint-Aignan) i Oger le Danois (Noailles) fl anquegen al rei. 

Després de Monsieur le Duc, són els dos gentilhomes més importants de la representació. Saint-Aignan és 

qui ha planifi cat la festa; Noailles és el jutge de la cursa.

Quan ja tothom és quiet al seu lloc, comença un diàleg entre Apol·lo i les quatre edats. Allò que suposadament 

ha de ser un encomi a la reina, s’acaba convertint en una lloança a la grandesa de Lluís.8 El segle de bronze li 

pregunta a Apol·lo per què ha triat el regne de França com a nova seu. És aleshores quan el deu solar declara 

la majestat del rei com a dipositari de la grandesa olímpica. És probable que la caracterització a la grega de 

Roger i els seus cavallers (medievals) també sigui una manera de no referir-se a Roma.9 No obstant, el diàleg 

dels quatre segles reprèn un tema típic de la Itàlia renaixentista: el sobirà és l’encarregat de restaurar el segle 

d’Or. Pensem per exemple en el primer dels intermezzi de 1589, en motiu del casament de Ferdinando I de’ 

Medici, gran duc de la Toscana, amb Christine de Lorraine, on Júpiter i la resta de deus celebraven el retorn 

a l’edat d’or gràcies a la nova unió.10 Ara, el mateix esquema s’aplica a França. Apol·lo declara la fortalesa 

del rei per vèncer i foragitar el segle de ferro, símbol de la barbàrie i la decadència dels temps. 

Una vegada acabat l’homenatge a Maria Teresa, comença la Course de Bague. Els pastors ja han muntat 

les barreres. El Rei obre la cursa, demostra les seves habilitats [fi g.10]. Els fi nalistes són el duc de Guise, el 

marquès de Soyecourt i el marquès de la Vallière. Finalment és La Vallière qui s’emporta el premi, una espasa 

d’or amb diamants incrustats. El rep de les mans de la reina mare, Anna d’Àustria.

Una vegada s’ha lliurat el premi comencen els preparatius de la Collation ornée de Machines. Si la primera part 

s’ha dividit clarament en dues parts, preparació de l’esdeveniment (entrades dels contendents) i esdeveniment 

(competició); la segona part s’estructura en el mateix ordre; primer la preparació de l’esdeveniment (entrades) 

i després l’esdeveniment (sopar). Altra vegada, els preparatius de l’esdeveniment, escenifi cat sota la forma 

d’entrades, torna a ser més espectacular que l’esdeveniment en sí. Els cavallers però, encara no surten de 

l’escena. Hi romanen per convertir-se en espectadors de les noves entrades per a la collation. Espectadors 

dins de la representació, i és clar; miren i són mirats per els espectadors que hi ha al voltant de l’escena.

Marcillac, discretament, continua sent Brandimart.

Aleshores comença a fer-se fosc. Un nombre infi nit de llums il·luminen el lloc com si fos de dia. Es reprenen 

les entrades. 

8  L’encomi ha d’anar adreçat a la reina (la Louange de la Reine), però com al cap i a la fi  la seva grandesa passa per ser l’esposa del 
rei: Mais un titre plus grand, un plus noble partage, / Qui l’éleve plus haut, qui liu plaist davantage; / Un nom qui tient en soy les plus 

grands noms unis, / C’est le nom glorieux d’Epouse de Louïs.

9  S’ha escrit molt sobre la pretensió francesa de disputar a Roma la seva condició de centre cultural. El mateix 1664 Bernini presenta 
el seu primer projecte per al nou Louvre. El tercer el presentarà l’any 1665 i també serà rebutjat. L’episodi de la humiliació de Bernini 

sovint s’ha utilitzat com a símbol d’aquest traspàs de poders. Tanmateix, a Versalles, encara li queden molts anys d’italianisme. 
La festa mateixa, n’és una prova. Sobre la relació Roma-Grècia des de la perspectiva francesa veure: ZERNER, Henri. L’art de la 

renaissance en France (l’invention du classicisme). Ed. Flammarion. Paris 2002.
10  Christine de Lorraine  és fi lla de Claude de France i, per tant, neta d’Henri II, rei de França. Si bé durant el segle XVII, les 
polítiques matrimonials de la corona francesa miren cap Espanya; al segle XVI ho fan cap a Itàlia. Veure: STRONG, Roy. Arte y Poder. 
Alianza.  Madrid, 1984. Pàg. 137.
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Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 3. 
Inscripció: Course de bague dis-
putée par le Roy et ses chevaliers, 
representans Roger et les autres 
chevaliers enchantéz dans l’Isle 
d’Alcine. Première Journée.

10

Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 4.

Inscripció: Comparse des quatre 
saisons avec leurs suittes de con-
certans et des bergers portans les 
plats pendant le récit des uns et des 
autres devant le Roy et les Reynes. 
Première Journée.

Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 5. 
Inscripció: Festin du Roy et des 
Reynes, avec plusieurs Princesses 
et Dames, Servi de tous les mets et 
presents faits per les Dieux et les 
quatre Saisons. Première Journée.

11

12
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[COLLATION ORNÉE DE MACHINES]

Comença doncs la segona sèrie d’entrades. Ara el primer en entrar és Lully, l’Orfeó dels nostres 

temps. L’ acompanyen  trenta-quatre músics interpretant una obertura en si bemoll major; no és 

massa llarga, seixanta-dos compassos en 2/2. Tots caminen poc a poc, segueixen la cadència de la 

música. Quan arriben aprop de les reines es separen en dos grups per situar-se a esquerra i dreta del 

gran cobricel.

Després de l’Obertura, els músics de Llully comencen a tocar el ballet de La première entrée. 

Aleshores, entra dansant una gran comitiva de 52 figurants. S’estructuren en quatre comparses 

de dotze criats, cada una encapçalada per una estació de l’any. Els criats porten el menjar per a la 

collation en enormes plates sobre el cap.

La primera entrada la fa la Primavera. Mademoiselle du Parc, amb el sexe i els avantatges d’una 

dona, mostra l’habilitat d’un home: cavalca al damunt d’un superb cavall espanyol. El seu vestit és 

verd, amb brodats de plata i flors naturals. Els criats que la segueixen també van coberts de flors, 

porten confitures i altres delícies de la temporada. Després entra l’Estiu, l’interpreta Sieur du Parc 

i munta un Elefant. Els dotze criats van disfressats de segadors, les plates que porten al cap són 

del color del sol naixent. La tercera entrada correspon a la tardor; Sieur de la Thorilliére, també 

de la companyia de Molière, va muntat en un camell. La seva comparsa la formen els veremadors, 

que van cobert amb fulles de vinya i raïms. Les plates que porten sobre el cap són cistells fets amb 

fulles seques. Finalment entra l’hivern. L’interpreta Sieur Béjard i munta un ós. Els dotze criats 

que l’acompanyen són vells, dèbils, van coberts amb pells. La neu i el gel recobreix el menjar que 

porten a la plata. Mentre entren, sona la música. Homes i animals evolucionen en una sofisticada 

coreografia. 

Quan acaba la peça musical entren catorze músics més. Segons la descripció oficial toquen flautes i 

gaites,11 encara que la peça que executen s’intitula Marche de hautbois [oboè] pour le dieu pan & sa 

suite, una peça més animada que l’anterior, en compassos de 3/4 en sol major. En realitat,  aquests 

músics formen part del seguici de Pan i Diana, que entren just després en una de les machines més 

sorprenents del dia; un muntanya mòbil. 

Aquesta muntanya que es desplaça, sembla levitar sobre el terra. Ningú entén com s’ho maneguen. 

La muntanya està formada per roques i vegetació. També hi ha arbres, com si es tractés d’un tros 

de natura que ha irromput al bell mig de la festa.12  Entre les fulles dels arbres, asseguts a les branques, 

hi ha Pan i Diana; és a dir, Molière i Mademoiselle Béjart. Toquen la fl auta. La muntanya entra envoltada 

per vint servents més, carregats amb viandes provinents de la ménagerie13 i de la caça. Entenem aleshores 

la presència de les dues fi gures mitològiques. Pan és qui porta a pasturar el bestiar; Diana és la deessa de la 

caça. Rere la muntanya arriben els divuit patges del rei, encarregats de servir a les dames.

11  A l’original en francès: musettes ((BENSERADE i MOLIÈRE, 1673, op cit).
12 Elles [les divinitats Pan i Diana]venaient ensuite sur une machine fort ingénieuse en forme d’une petite montagne ou roche 
ombragée de plusieurs arbres ; mais ce qui était plus surprenant, c’est qu’on la voyait portée en l’air, sans que l’artifi ce qui la 
faisoit mouvoir, se pût découvrir à la vue (BENSERADE i MOLIÈRE, 1673, op cit. Pàg.16). La relació que ens ofereix Marigny és 
més detallada, també més emocionant, ens ofereix el punt de vista d’un espectador:
Une grande Machine d’Arbres artistement entremeslez, & qui s’élevoient presque à la hauteur de ceux des Allées, parut dans la 
Place, & s’approcha insensibnlement des Reines. Pan & Diane estoient assis sur les plus hautes branches de ces arbres, & cette 
Machine estoit dévancée par un Concert de Hautbois, & Flûtes, & suivie d’une troupe de Faunes, qui portoient des Viandes de 
la ménagerie de Pan, & de la chasse de Diane: Après marchoient les Pages, qui devoient servir les Dames à la table (MARIGNY, 
Jacques Carpentier de. Les oeuvres en vers et en prose de Monsr. De Maigny. Charles de Sercy (ed). Paris, 1674. Pàgs. 53-54).
13  Lluís XIV ha fet construir una Ménagerie (1662-63).
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Quan tothom ja és dins l’escena, els fi gurants s’aturen [fi g.11]. Cada una de les quatre sessions i les dues 

divinitats adrecen un parlament a la reina. Com a les entrées prèvies a la Course de bague, les presentacions 

tant serveixen per explicar les delícies que porten al sopar, com per lloar la grandesa del rei i la dignitat de 

la reina. La primavera, aprofi tant que a ella li correspon el tema fl oral, expressa la seva preferència per la 

fl or de lis, l’emblema de la Casa de França.14

Finalment arriba l’hora del sopar. Apareix una taula amb forma de croissant al costat oposat a les grades. 

D’un petit teatret sorgeixen trenta-sis violins. Al mateix temps, arriben per parar la taula l’abundància, 

l’alegria, la netedat i l’amabilitat; estan interpretades pels quatre Contrôleurs Généraux: De la Marche, 

Parfait pare, fi ll i germà [fi g.12].

A excepció del rei i Monsieur,15 a la taula només hi són convidades les dames. La descripció ofi cial 

especifi ca el nom i la posició de cada una. La reina mare seu al centre. A la seva dreta hi ha el rei, cinc 

dames, Monsieur i onze dames més. A la seva esquerra seu la reina  Marie-Therèse, deu dames, Madame16 

i deu dames més. Tot i que l’estructura sembla simètrica (Reina mare al centre, rei i reina als costats, i 

Monsieur i Madame més allunyats), el nombre de dames que hi ha a cada costat desequilibra la simetria. 

L’esquema és el següent:

11 dames + Monsieur + 5 dames + el rei + [Reina mare] + la reina + 10 dames + Madame + 10 dames

A la barrera, recolzat però de peu, continua Brandimart, o príncep de Marcillac. Es mira les dames mentre 

sopen. Amb la resta de cavallers forma un cordó entre la taula en forma de croissant i les grades on seuen els 

espectadors. Des del punt de vista de Brandimart, elles són ara l’espectacle. Des de la resta d’espectadors, 

també Brandimart en forma part.

14  Louis les fait briller du couchant à l’aurore,/ Tout l’univers charmé les respecte & les craint, / Mais leur règne est plus doux & 
plus puissant encore, / Quand ils brillent sur votre teint (BENSERADE i MOLIÈRE, 1673, op cit. pàgs. 16-17). 
15  Monsieur és el nom honorífi c amb què es designa al germà del rei. 
16  Madame és el títol honorífi c de l’esposa de Monsieur, el germà del rei. En aquest cas es tracta d’Henriette d’Anglaterre, la 
primera dóna de Monsieur.

13  EL GRAN CARROUSEL DE 1662. (esquerra) Desfi lada de la quadrilla dels perses, 
encapçalada per Monsieur. (dreta) Monsieur, com a rei dels perses. Il·lustracions 
extretes de: Courses de testes et de bague faites par le Roy et par les princes et sei-
gneurs de sa cour en l’année M.DC.LXII. Paris, 1670. 
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2. LA FESTA DE LES PLAISIRS DE L’ISLE ENCHANTÉE

Sintèticament, aquests és l’espectacle que el vespre del 7 de maig de 1664 obre La Fête des plaisirs 

de l’île-enchantée. És tracta d’un nou episodi que ens informa dels progressos del príncep Marcillac 

a la cort; forma part del selecte grup de gentilhomes que el rei ha triat per actuar al seu costat. No 

és la primera vegada que Marcillac participa en un espectacle com aquest. Tenim constància de la 

seva participació en el Carrousel de 1662,17 on forma part de la quadrilla dels perses, encapçalats 

per  Monsieur.18 [fig 13]

Ara, a la festa de 1664, Marcillac participa transfigurat en Brandimart a la Cours de bague, una 

competició d’inspiració clarament medieval on els participants demostren les seves habilitats amb 

la llança. I també com a Brandimart, assisteix a la fastuosa Collation escenificada (però real) davant 

de la resta de convidats als jardins de Versalles. En un dels creuaments de l’Allée Centrale19, a uns 

cinc-cents o sis-cents passos del castell, s’ha adequat un rond (un espai circular) on celebrar la cursa 

i el posterior sopar. 

Joël Cornette, entre d’altres, assegura que aquesta festa marca el veritable inici del Versalles del Rei 

Sol.20  Pierre de Nolhac, el primer historiador modern de Versalles, li dedica una atenció especial.21 

La festa dels Plaers de l’Illa encantada no és la primera festa que es celebra a Versalles. Tanmateix, 

la dimensió simbòlica, l’exhibició de recursos tècnics, l’estat dels jardins que Le Nôtre ja ha 

començat a transformar,  la converteixen en un origen. Si ens hem de creure una història de Versalles 

pautada en fases, la festa de 1664 obre un període que conclou amb Le Grand Divertissement royal 

de 1668.22 Després, l’inici d’obres de l’Enveloppe obrirà una segona fase, ara sí, marcada ja per 

l’arquitectura.23

Però durant els anys seixanta, abans que l’arquitectura de Lluís XIII comenci a transformar-se,  les 

festes de Versalles, més enllà de possibles connotacions lúdiques, tradueixen en en termes visuals el 

sentit profund de la monarquia i posen en escena la grandesa del monarca: “Le bruit de son renom & 

ses Faits inouis, / On en comprend mieux les merveilles, / Par les yeux que par les oreilles (…)”.24 

Així, aquest primer Versalles festiu articula en termes iconogràfics tot allò que després quedarà fixat 

als jardins i al castell. En paraules d’Apostolides: 

17  Existeix una extraordinaria publicació de l’any 1670 sobre el Carrousel de 1662. El tetx no ve signat, però molts assenyalen 
Charles Perrault com a l’autor: Courses de testes et de bague faites par le Roy et pas les princes et seigneurs de sa cour en l’année 
MDCLXII. Parisiis: in typographia regia curante Sebastiano Mabre-Cramoisy, 1670.
18  Lany 1661, a més de l’encapçalament de Monsieur, l’acompanyaven el marquès de Villeroy, el comte de Plessis, el 
marquès de Bellefons, el cavaller de Rohan, el comte de l’Isle-bonne, el comte de Foix, el de Clere, el de Vaillac i el 
marquès d’Illiers. Veure ref bibl nota 20, pàg.7.
19  Actualment, més coneguda com Tapis vert, per la peça de gespa a la franja central.
20 “Le mardi 13 de mai, le mariage forcé, une comédie mêlé d’entrées de ballet et de récits jouée par Molière, mettait un point fi nal 
à ces divertissements, véritable acte de naissance de Versailles, le premier Versailles de Louis XIV, galant, baroque, italianisant, 
romanesque et festif”. Veure: CORNETTE, Joël. Versailles, le Palais du roi Louis XIV. Paris : Éd. Sélection du Reader’s Digest, 1999. 
Pàg. 51.
21  Pierre de Nolhac (1859-1936) és el primer en introduïr rigor científi c en l’estudi de Versalles. En relació a la festa de 1664 veure: 
NOLHAC, Pierre de. La création de Versailles. Paris:Louis Conard, Libraire-éditeur, 1925. Capítol III, Versailles Séjour de fêtes. 
Pàgs.63-102.
22  Es tracta de la gran festa celebrada l’any 1668 en motiu de la pau d’Aix-la-Chapelle, que posa fi  a la Guerra de Devolució (1667-
1668). .
23  L’enveloppe (folre) és la primera ampliació que es fa a l’antic castell de Lluís XIII. És un projecte de Le Vau. 
24  MONICART, Jean-Baptiste de. Versailles immortalisé par les merveilles parlantes. Tome Premier. Ed. Etienne Ganeau et Jacque 
Quillau. Paris, 1720. 
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A travers les thèmes des fêtes de Versailles de 1664 et 1668, le jeune Louis XIV est 

invité à parfaire son image, à endosser totalement l’aura monarchique. Il subit dans la 

fi ction de multiples épreuves qui le changeront en souverain parfait. La noblesse aussi est 

conviée à passer l’épreuve du feu qui la transformera en une cour. Cette double mutation 

s’accomplit lors des grandes fêtes qui marquent les dix premières années du règne.25  

El duc de Saint-Aignan

François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan és l’encarregat d’establir un fil conductor per a una 

festa que ha de durar tres dies. Escull un dels cants de l’Orlando furioso de Ludovico Ariosto com 

a tema de partida. Hem vist que Saint-Aignan és un dels figurants que participa en les entrades del 

primer dia, caracteritzat com a Guidon Le Sauvage. No hi ha dubte que la importància del seu paper 

(és el primer cavaller que entra en escena) es deu al fet d’haver dissenyat el programa festiu.

Saint-Aignan, de gairebé seixanta anys26, forma part d’aquella aristocràcia interessada en el món 

de les lletres. Durant els anys de Richelieu, als anys trenta, va combinar la carrera militar amb els 

salons literaris. Des de 1663 és protector de l’Acadèmia. Amic de Voiture; elogiat per Racine (li 

dedica La Thébaide el mateix any en què es celebra la festa de 1664), sovint actua com una mena de 

Surintendant des divertissements. La seva proximitat al rei, al igual que diran de Marcillac, també 

es deu al paper que juga en les aventures galants del monarca.

En tot cas, quan es celebra la festa, ja fa temps que Saint-Aignant disposa d’importants càrrecs dins 

i fora de la cort. Nomenat Premier Gentilhomme de la Chambre l’any 1649, durant els anys de la 

Fronda en què Saint-Aignan es manté fidel a la corona. El rei mai ho oblidarà i sempre el tindrà 

en consideració. L’any 1661 el nomena governador de La Touraine i el 1663, duc i par.  La seva 

excel·lent posició a la cort no impedeix que es mantingui fidel als seus. Així, quan un dels seus 

amics, Bussy-Rabutin es tancat a la Bastilla i després exiliat a causa de la publicació de l’Histoire 

Amooureuse des Gaules,27 Saint-Aignan no dubtarà a defensar-lo públicament i en intercedir davant 

del rei (sense èxit).

El programa festiu

Dèiem que el motiu central que  Saint-Aignan escull per a la festa és un episodi de l’Orlando furioso 

(Roland le furieux, en la traducció al francès) de Ludovico Ariosto  (publicat el 1516):

Il prit pour Sujet le Palais d’Alcine, qui donna lieu au Titre des Plaisirs de l’Isle 

Enchantée; puisque selon l’Arioste le brave Roger & Plusieurs autres bons 

chevaliers y furent retenus par les doubles charmes de beauté, quoy qu’empruntée, 

& du sçavoir de cette Magicienne; & en furent delivrez après beaucoup de temps, 

consommé dans les delices, par la bague qui destruisoit les enchantements : C’estoit 

celle d’Angélique que Meliflè sous la forme du vieux Atlas, mit enfin au doigt de 

Roger.28

25  APOSTOLIDES, Jean-Marie. Le roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris: Les editions de minuit, 1981. Pág. 93 
26  1607-1687
27  Roger de Rabutin, comte de Busy; cosí de Madame de Sevigné, provinent d’una antiga familia Borgonyona, és un altre exemple 
de noble d’espasa que alterna la vida miliar amb l’amor a les lletres. Malauradament, la publicació de l’Histoire Amooureuse 
des Gaules, va fer-lo caure en desgràcia i la seva carrera militar va quedar truncada, evidentment també la cortesana. l’Histoire 
Amooureuse des Gaules és una novel·la satírica que l’autor no pensava fer pública, però que una indiscreció va acabar reproduint. 
A part de les referències a alts personatges de la cort, el problema de Bussy-Rabutin, és que moltes xafarderies sobre fi gures 
vinculades a la corona i de la familia reial van ser atribuïdes a l’autor, encara que no apareguessin en el text.

28  BENSERADE i MOLIÈRE, 1673, op cit. pàgs.4-5.
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Oficialment la festa està dedicada a les dues reines: Anna d’Àustria, la reina mare i Marie-Therèse, 

esposa del rei.29 Lluís però, també vol celebrar l’amor que sent per la nova favorita, Madame de 

la Vallière. L’afer encara no és públic, però molts saben que ella és la veritable homenatjada. 

Especialment Marcillac, que ha fet d’intermediari. Potser això explica el triomf del marquès de 

la Vallière, el seu germà. Per Apostolides, un tercer argument per fer la festa és la resposta que el 

rei vol donar a la fastuosa inauguració de Vaux-le-vicomte, celebrada el 17 d’agost de 1661 pel 

malaurat Fouquet. El rei ha tingut que esperar gairebé tres anys per a què els treballs als jardins 

fossin ja visibles i poguessin acollir una festa com aquesta.

La festa de Les Plaisirs de l’isle enchantée dura tres dies, del dimecres 7 al divendres 9 de maig 

de 1664. Tanmateix, les celebracions s’allargaran fins el dimarts 13. Com la creació del món, el 

Versalles mític es construeix en una setmana.

Ja hem vist quin és el programa del primer dia, Course de Bague i Collation ornée de machines.

El segon dia, el dijous 8 de maig, Molière i la seva companyia interpreten La Princesse d’Élide. 

El tercer dia, el divendres 9 de maig, és probablement el més espectacular. Inclou le ballet du Palais 

d’Alcine i conclou amb un feu d’artifice que representa la fi de l’encanteri sobre Roger i els seus 

cavallers amb l’esclat del palau de la bruixa Alcine. Aquest gran espectacle pirotècnic té el Bassin 

des Cygnes30 com a marc escenogràfic.

Així, cada dia s’escull un emplaçament diferent. Possiblement per poder muntar cada peça amb 

temps suficient i sense que una representació interfereixi en la següent. Els tres emplaçaments 

s’alineen a l’avinguda central.31  [fig.14]

Després dels tres dies de festa dels Plaisirs de l’Île enchantée, encara venen quatre dies de 

celebracions. El dissabte dia 10, una course à têtes. El diumenge 11 es celebra una soirée on Molière 

i la seva troupe representen Les Facheux. El dilluns 12 es celebra una loteria; després una cursa 

entre Saint-Aignan i Soyecourt32; al vespre, una altra representació de Molière, el Tartuffe. L’últim 

dia, dimarts 13, Molière representa Le Mariage forcé.

Durant una setmana doncs, segons els plans de Saint-Aignan, Versalles es converteix en la nova 

Grècia. Aquest és el lloc que Apol·lo ha escollit per restaurar l’edat d’or i acabar amb la barbàrie de 

l’edat de ferro. La coherència del relat festiu a través de Roger i els seus cavallers presenta algunes 

peculiaritats. Vesteixen a la grega però surten d’un cicle d’Ariosto. De fet, la majoria de personatges 

de l’Orlando furioso provenen de les cançons de gesta medievals. 

29  Marie-Therèse és fi lla de Felipe IV d’Espanya i, per tant, neboda d’Anna d’Austria. Ella i Lluís són cosins germans.
30  És el futur Estany d’Apol·lo. 
31  Marigny és qui ens dóna les indicacions més precises sobre l’emplaçament exacte del primer dia de festes. Tot i així, si tenim 
en compte que els jardins de 1664 encara es troben en un estat molt  inicial, la correspondencia amb l’estructura del parc actual 
no és automática. La hipòtesi més fi able l’estableix Pierre de Nolhac, a partir de Marigny. Això no treu que posteriorment hagin 
aparegut altres hipótesis; probablement,  més per falta d’atenció que no pas per operar amb noves dades. És el cas de Thompson, 
que situa la festa del primer dia on actualmente hi ha la font de Latona; hipòtesi que no s’aguanta per enlloc. Entre d’altres coses 
perquè l’any 1664 és una de les parts del parc on s’estan movent terres, amb una caiguda topográfi ca que no es correspon amb els 
dibuixos de Silvestre, i, probablement, amb el seu centre ocupat per una font que impossibilita cap mena de representació. Finalment 
les indicacions de Marigny, poc precises és cert, parlen d’entre 500 i 600 passos del Castell (entre 325 metres i 390 metres), cosa 
que tampoc sembla quadrar amb la Font de Latona. Assumint la hipòtesi de Nolhac, el rond que s’adequa per a la Course Bague i 
la Collation ornée de Machines del dia 7 de maig, es correspont amb l’actual confl uènica entre l’Allée Royale (l’any 1664, Allée 
Centrale), l’Allée d’hiver (pel costat sud) i l’Allé du Printemps (pel costat nord).
32  Soyecourt, que també participa en la desfi lada del primer dia, és maître de la garde-robe du roi.
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Orlando, o Roland en francès, el cavaller interpretat per Monsieur le Duc, és una figura literària 

inspirada en un cavaller franc del segle VIII. El comte des Marches de Bretanya, nebot de Carlemany 

segons la llegenda,es convertirà en el personatge que al segle XI inspiri la Chanson de Roland. Oger 

le Danois33, el llegendari cavaller danès és un altre personatge que apareix a la Chanson de Roland. 

Altres com Guidon Le Sauvage (per Saint-Aignan), Renaud (pel duc de Foix) i Richardet (pel 

marquès de Villequière), apareixen també al cicle carolingi; concretament a la Chanson des quatre 

fills Aymon. Es tracta de tres dels quatres germans paladins, coneguts com els quatre fills Aymon.34 

[fig.15]

Em resum, es tracta d’una desfilada medieval on els cavallers vesteixen a la grega i on divinitats 

gregues conviuen amb divinitats romanes.35

En el tema que escull Saint-Aignan alguns han volgut veure una metàfora: la bruixa Alcine reté a 

Roger i els seus cavallers amb encanteris i tota mena de plaers, com Lluís farà amb la seva noblesa 

en el futur Versalles. De ser així, un altre episodi de l’Orlando Furioso que Saint-Aignan no utilitza 

hagués estat molt més adeqüat: el palau màgic d’Atlant on queda atrapat Orlando (Roland). Qui 

entra al palau visualitza els seus desitjos més preuats i comença a perseguir-lo fútilment per les 

cambres del palau. Tots queden presos dels seus propis desitjos, un d’ells, Brandimart.

3. PROBLEMES D’ALLOTJAMENT (VERSALLES L’ANY 1664)

Una joia encantada

Encara que la festa comença el dia 7, el rei i la reina arriben a Versalles el dia 5 de maig. Fins el dia 

14 el rei i la reina no emprendran el camí cap a Fontainebleau. Abans passaran per Chilly, hi dormen 

la nit del 14, i per La Maison-Rouge, on hi dormen el 15.36 

Pel que fa als convidats que assisteixen a la festa, el nombre varia en funció de les fonts. Entre 

quatre-cents i sis-cents.37. A més dels convidats, cal afegir tot el petit exèrcit que hi treballa: la 

troupe de Molière, Lully i els seus músics, els patges i els valets dels convidats (molts també hi 

actuen), i totes les carrosses i cavalls necessaris, no només per desplaçar els convidats, sinó també 

per actuar-hi.38

Segons un testimoni indirecte de l’època, Madame de Sevigné citada per Olivier d’Ormesson, 

molts convidats es senten molestos per les desatencions del monarca. Madame de Guise i Madame 

33  Oger le Danois (o Ogier de Danemarche), és un cavaller llegendari de Dinamarca.  Es diu que és fi ll de Godefroi, rei dels 
danesos. S’enfrompta a Carlemany i acaba la seva vida retirat a un monestir. Apareix per primera vegada en el Cicle de Carlemany; 
a La Chanson de Roland (segle XI)
34  El duc Aymon, d’origen saxó, va ser nomenat duc de la Dordogne per Carlemany i governador a l’Albi. Casat amb Aja, té quatre 
fi lls, Renaud, Alard, Richard (o Richardet) i Guichard (o Guidon le Sauvage). Apareixen a les cançons de gesta del cicle carolingi 
(Chansons des quatre fi lls Aymon). Roger (o Ruggero), un cavaller crieat amb els sarraïns, és un dels personatges principals 
d’Orland furiós de Ludovico Ariosto (1535, publicació defi nitiva). Astolphe (pel comte de Lude) és l’amic de Roland que el farà 
entrar en raó quan aquest esdevé furiós per la rivalitat amb Renaud (un dels fi lls d’Aymon) per l’amor d’Angélica. Tots lluiten amb 
Carlemany. Olivier (pel marquè de Soyecourt) és amic de Roland. Tots dos moren lluitant contra els sarraïns.
35  És el cas de la deessa Diana, per exemple, enlloc de l’equivalent grec Àrtemis.
36  Levantal, 2009, op cit. Pàg 233.
37  Nolhac parla de quatre-cents; la descripció ofi cial parla de sis-cents 
38  L’any 1664 Versalles ja disposa de la Menagerie, s’entén que els animals exòtics que apareixeran a la festa, l’elefant, 
l’os, el camell, provenen d’aquí.
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VERSALLES L’ANY 1663: PLAN DE L’OBSERVATOIRE. Aquest 
és un dels plànols que tenim que més s’apropa per dates a l’estat 
de Versalles durant la festa de 1664. Hem marcat amb vermell els 
emplaçaments de cadascun dels tres dies. De baix a dalt (d’est a 
oest): primer dia (7 de maig), segon dia (8 de maig) i tercer dia (9 
de maig)

14
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d’Elbeuf amb prou feines troben un forat on passar la nit.39 Versalles l’any 1664 és fonamentalment 

una celebració a plen-air. Durant la festa de 1664, molts cortesans dormen a les seves carrosses o 

fan bivac.

El castell de 1664 encara no es prou gran per allotjar a tanta gent. A la dificultat de trobar-hi un 

lloc on dormir, descansar i canviar-se, al capdavall les celebracions deixen moltes hores lliures als 

assistents, s’hi suma el problema de la intendència. És probable que els més propers dinin i sopin 

amb el rei al castell.40 No sabem com ho resolt la resta. Cal tenir present que encara falten molts anys 

per a què el petit llograrret de Versalles es converteixi en ciutat. 

Tots els elogis dels testimonis de l’època assenyalen les exigües dimensions del castell. És el cas de 

Jacques Carpentier de Marigny:

Il n’est pas necessaire que je vous fasse icy la peinture de Versailles, vous en connoissez 

toutes les beautez, & vous sçavez avec quel art le Roy a renfermé dans la petitesse de cette 

Maison, tout ce qui se peut trouver de magnifi que & de galand dans les plus superbes 

Palais que l’Architecture puisse imaginer.41

La idea d’un  petit Versalles d’encanteri també apareix de forma més explícita en la relació oficial 

de l’imprimerie Royal de 1673:

C’est un Chasteau qu’on peut nommer un Palais enchanté, tant les ajustements de l’art 

on bien fecondé les soins que la Nature a pris pour le rendre parfait. Il charme en toutes 

manières. Tout y rit dehors & dedans. L’or & le marbre y disputent de beauté & d’éclat.42

39  Nolhac 1925. op.cit. pag. 73
40  L’any 1664 ja fa un any que s’ha construit una nova ala on hi ha les cuines (coneguda després com l’Aile du 
gouvernement). 
41  MARIGNY, 1674. op cit. Pàgs. 40-41.
42  Reproduïm el paràgraf íntegre: Le Roy, voulant donner aux Reins & à toute la Cour le plaisir de quelques Festes peu communes, 
dans un lieu orné de tous les agrémens qui peuvent faire admirer une Maison de Campagne, choisit Versailles, à quatre lieuës de 
Paris. C’est un Chasteau qu’on peut nommer un Palais enchanté, tant les ajustements de l’art on bien fecondé les soins que la 
Nature a pris pour le rendre parfait. Il charme en toutes manières. Tout y rit dehors & dedans. L’or & le marbre y disputent de 
beauté & d’éclat. Et quoy-qu’il n’ait pas cette grande étenduë qui le remarque en quelques autres Palais de Sa Majesté, toutes 
choses y sont si polies, si bien entenduës, & si achevées, que rien ne le peut égaler. Sa Symetrie, la richesse de ses meubles, la 
beauté de ses promenades, & le nombre infi ni  de ses fl eurs, comme des orangers, rendent les environs de ce lieu dignes de sa 
rareté singuliére. La diversité de Bestes cobenuës dans les deux Parcs, & dans la Mesnagerie, où plusieurs Cours en Estoilles sont 
accompagnées de Viviers pour les animaux aquatiques, avec de grands Bastiments,  joignent le plaisir avec la magnifi cence, & en 
font une Maison accomplie (BENSERADE i MOLIÈRE, 1673. op cit.)

15

Els quatre cavallers, fi lls del duc Aymon: Renaud, Alard, Richard (o 

Richardet) i Guichard (o Guidon le Sauvage). La fuite des 4 fi ls Aymon sur 

Bayard, extret d’un incunable de Lyon, conservat a la biblioteca universitàira 

de Lieja (entre 1458 o 1462)
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Així doncs, l’any 1664 res indica que Versalles s’hagi de convertir en el palau de la desmesura. 

De moment, aquesta es limita al nombre de figurants que han participen a la festa; el  primer dia en 

compten dos-cents vuitanta-sis,43 i en l’enginy de les machines escèniques ideades pels Vigarani.

El castell

Però l’any 1664 ja fa tres anys que el rei ha començat a introduir canvis Versalles. De moment, els 

més importants afecten als jardins. L’estat del castell no és gaire diferent al del pavelló de caça que 

va deixar Lluís XIII a la seva mort. Es tracta d’una residència privada del rei (no de la corona), de 

dimensions modestes si la comparem amb Saint-Germain-en-Laye o Fontainebleau.44 

Tot i que el castell segueix sent el de Lluís XIII, s’hi ha produït alguns canvis visibles. Just davant 

del castell, l’accés principal que deixa el poblet a l’esquerra, s’ha enderrocat el Grand Commun 

de Lluís XIII, una mena de basse-cour destinada al servei. Això ha permès construir una nova 

Avant-cour flanquejada per dues noves ales construïdes entre 1662 i 1663. Es disposen segons la 

direcció est-oest, i encaixen l’arribada al castell. Al costat sud, les écuries; al costat nord, l’Aile des 

cuisines.45 [veure IM9].Un enreixat, semicircular tanca l’Avant-cour cap a l’est. 

El castell no ha crescut, però s’hi han fet alguns canvis. S’ha construït un balcó al primer pis que 

recorre tot el perímetre exterior del castell per facilitar les circulacions del servei. Al pati d’armes 

(el futur pati de marbre), s’han construït dues trompes en angle per allotjar-hi dos cabinets sense 

comprometre la circulació interior. És difícil no pensar en les cèlebres trompes de Philibert de 

l’Orme; la de l’hôtel de Bouillon a Lyon o la del castell d’Anet. [fig.16].  

A l’interior també s’hi han fet reformes. L’ala sud del primer s’ha reformat per acullir els apartaments 

de la reina; l’ala nord, els del rei. Això marcarà l’arquitectura del futur Versalles, fins i tot quan 

comenci a crèixer de forma considerable. A més, s’han creat nous apartaments, per a la reina 

mare, Monsieur i Madame, i també per a Monseigneur, nascut l’1 de novembre de 1661.46 La nova 

distribució ha comportat altres canvis. L’antiga escala central en el corps-de-logis s’ha enderrocat 

per construir un Gran saló a la primera planta; actua com a espai de representació interposat entre 

l’apartament del rei i el de la reina.47 Aquesta peça acabrà acollint la cambra del rei a partir de 

l’estiu de 1701.El nou esquema distributiu s’adequa així a la tradicional residència aristocràtica. La 

demolició de l’escala central de Lluís XIII ha comportat la construccio de dues escales, enfrontades 

una respecte l’altra. La de la reina cau al centre de l’ala sud; la del rei, al centre de l’ala nord.48

43  Exactament: 286 fi gurants, 50 cavalls, una carrossa, un elefant, un camell, un òs, una muntanya mòbil, una taula amb forma de 
croissant i uns quants arbres per a l’atrezz.
44  El mateix any de la festa, Colbert és nomenat Surintendant des Bâtiments et manufactures [Superintendent d’edifi cacions i 
manufactures]; passarà a ocupar-se, per tant, també de Versalles. Es comença a registrar de forma controlada les despeses del castell, 
que van a càrrec dels Comptes de bâtiments du roi. Les despeses de Versailles suposen moltes partides i no totes van a càrrec de la 
Surintendance. 
45  Amb els anys, les écuries es transformaran en l’edifi ci que avui anomenem La Vieille Aile; i l’aile des cuisines en l’actual Aile 
du gouvernement.
46  Veure crono detallada.
47  ELIAS, 1969 op cit.
48  No es tracta encara de la futura escala de la reina.
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EL CASTELL DE LLUÍS XIII I EL CASTELL DESPRÉS DE LES REFORMES INICIADES EL 1661

17 18

16. El Petit Parc l’any 1663. La malla ja està defi nida, tot i que encara patirà alguna trans-
formació important. Ja s’han “construït” dos bosquets el de la Girandole i el del Delfí. 
17. Un plànol en motiu de la festa del 18 de juliol de 1668 (observar els efímers instal·lats 
als creuaments de les principals avingudes) ens mostra l’estat dels jaridins cinc anys 
després.
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16. (DOCUMENT DE TREBALL) per veure els principals canvis que es duen a terme a partir de 1661 i 
que s’allargaran fi ns al voltant de 1666. Any en què mor Anna d’Austria, la reina mare, i el rei ocupa el 
seu apartament, tenint-ne dos. Un al pis de dalt, costat nord, més ofi cial, i un a la planta baixa, de caire 
més privat i origen del futur apartament dels Banys.



4. EL PARC COM A ESCENARI FESTIU

En tot cas, els canvis més importants afecten al parc, que és el lloc on es celebra la festa. L’any 

1664 la malla ja està definida; divideix el Petit Parc en parcel·les gairebé estanques, els anomenats 

bosquets. Durant els propers cinquanta anys s’hi aniran fent buidats per col·locar-hi salons vegetals 

a l’aire lliure i fonts. Si compararem la planta dels jardins de 1663 amb la de 1668  [figs.17,18] 

podem veure com  la malla encara experimentarà alguns ajustos a mida que els seus bosquets es 

defineixin i, sobretot, a mida que el castell creixi.

A més de la malla, també s’han definit els dos eixos principals. L’eix més important, l’eix est-oest  

ja existia abans de l’arribada de Lluís XIV, però Le Nôtre li ha donat més preeminència. La idea de 

Le Brun, ell s’encarrega de pensar el programa iconogràfic en termes formals, és convertir-lo en 

l’eix solar dedicat a Apol·lo. De moment però, no s’ha construït encara cap de les peces referides al 

deu solar49 

El segon eix, el nor-sud, aquest sí decidit per Le Nôtre, passa de moment pel centre del castell.

A més dels eixos i la malla, els assistents a la festa ja poden delitar-se amb algunes atraccions. 

A banda i banda de l’eix est-oest ja hi ha els bosquets simètrics de la Girandole i del Dauphin 

(1663). S’han començat a fer els traçats del laberint. Per a les fonts i les estàtues caldrà esperar a 

1666.50 Altres parts del jardí però, és el cas del parterre des fleurs, ja han vist aparèixer les primeres 

estàtues.51 A l’antic Gran Rondeau de Lluís XIII, ara s’hi banyen cignes, ha passat a anomenar-

se  el Bassin des Cygnes. Quan Tuby col·loqui el seu grup escultòric l’any 1671, rebrà el seu nom 

definitiu, Bassin d’Apollon.

Tanmateix, és al nou eix nord-sud on  han aparegut més novetats. A l’extrem sud, ja s’ha construït 

l’Orangérie de Le Vau (1663); es mantindrà en peu fins que Hardouin-Mansart construeixi la segona 

versió.52 Cap al centre, a una cota superior, hi ha el Parterre du Midi,53 una reixa amb Thermes de 

pedra el delimita de l’esplanada central on més endavant es construirà el parterre d’eau. Seguint 

per l’eix nord-sud, després de creuar l’eix est-oest, hi ha el Bassin de la Sirène (més endavant serà 

enderrocat); s’ha plantat gespa al Parterre du Nord. També s’ha traçat una avinguda en pendent que 

descendeix cap a l’extrem nord del Petit Parc, la futura Allé d’Eau. A baix de tot, han començat les 

excavacions per a una de les peces més preuades dels jardins, l’estany de la Font del dragó. 

Més lluny,fora del Petit Parc, s’ha construït la Ménagerie (1662).54 Una mena de zoològic amb 

estructura panòptica. Acull animals exòtics. Alguns d’ells també han estat convidats a la festa. 

Pel que fa a les fonts, de moment no n’hi ha moltes, si ho comparem amb les que han de venir, però 

49  D’oest a est: Bassa d’Apol·lo, font de Latona i Gruta de Tetis. Per més detalls, veure la cronologia als annexes. Al plànol de 1663 
sí apareix però un primer aterrassament en forma de mitja lluna, orientat cap al castell, per a la futura font de Latona. El moviment 
de terres ha permès crear una esplanada davant del castell. Com moltes operacions de Le Nôtre, no es tracta d’una operació 
especialment cridanera, però suposa un canvi radical de la topografi a dels jardins que ha necessitat d’uns cinc-cents obrers treballant 
durant dos anys movent de terres.
50  En el plànol de 1663 no hi ha rastre. 
51  Encara que els primers encàrrecs documentats són del mateix 1664 i, per tant, sigui difícil assegurar que al maig ja estiguin 
instal·lades als jardins. Michel Angier cobra per sis estàtues en pedra de Vermon que es col·loquen a l’Allée Royale. Lerambert, un 
deixeble de Sarrazin, cobra per 12 estàtues per el Parterre au fl eurs, instal·lades l’hivern de 1664. També Houzeau cobra en concepte 
de tretze termes més, també destinades al Partterre au fl eurs (NOLHAC, 1925, op cit. pág.57).
52  A partir de l’any 1681
53  També anomenat Parterre de l’Amour o Parterre au fl eurs.
54  Segons Nolhac s’hi comença a treballar el 1663 (NOLHAC, 1925 op cit, pàg.54).
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REPRESENTAR EL MOVIMENT: Coreografi es de foc o 
la sublimació de l’efímer amb llum i pòlvora. De la mateixa 
manera que Thompson veu relació entre els dissenys 
bèl·lics dels enginyers i els jardins de Le Nôtre; també 
podríem entendre que els focs d’artifi ci, evoquen la glòria 
del rei a través de la guerra, a més de celebrar el dispendi 
nobiliari. Aquests quatre dibuixos formen part d’una sèrie 
conmemorativa:  Els Focs d’artifi ci del 15 de maig de 1771 
per celebrar la boda de Monseigneur, el comte de Provença 
amb Marie-Joséphine de Savoia.
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ja anuncien el gran problema de Versalles: la necessitat d’aigua; un problema que mai es resoldrà 

satisfactòriament i que generarà una despesa exorbitant. L’any 1663 han construït la bomba de 

Clagny, agafa l’aigua de l’estany amb el mateix nom. 

5. VERSALLES EFÍMER

Primeres destruccions

Entre 1661 i 1664, per donar continuïtat a l’avinguda central, ha calgut destruir una antiga font de 

l’època de Lluís XIII que estava al centre del petit parc. També s’ha enderrocat l’antic parterre en 

Brodérie. Les destruccions més importants però, de moment es donen lluny de Versalles. La urgència 

del rei per veure l’efecte final dels plans de Le Nôtre no pot esperar a veure com creixen els arbres 

i caldrà portar-los d’altres indrets de França. De Vaux-le-Vicomte, el castell de Fouquet confiscat 

pel rei, l’any 1663 han arribat 1.200 arbrells que el rei fa col·locar dins els seus planters, i també un 

nombre important de tarongers.55 A més, d’altres indrets, Oms , til·lers, faigs, roures, teixos i avets. 

Molts provenen de Vivers-56 Els teixos i els avets, de la Normandia. També de l’Artois, cosa que 

no deixa de ser significativa si tenim en compte que és un territori annexionat recentment. Boscos 

sencers nodriran els jardins de Versalles. Nolhac parla de milers d’arbres.

El Versalles de 1664 també anuncia ja la pulsió destructora implícita en tot canvi. 

Les celebracions a l’aire lliure: tecnologia i territori

Arrencar arbres d’un lloc per trasplantar-los a Versalles respon, dèiem, a la impaciència del rei. 

També anuncia un procés menys espectacular però molt més transcendent: el nou control sobre el 

territori. 

Les machines dels Vigarani, la muntanya que es mou, el gran monstre marí del tercer dia, posen de 

manifest la competència tècnica de la corona, capaç d’oferir espectacles com aquest. No és tant una 

ostentació d’allò que el rei té, com de la capacitat productiva del regne. El dispendi (d’altra banda, 

pilar moral de l’ethos aristocràtic) emfatitza aquesta capacitat productiva.

Les machines dels Vigarani estableixen així un vincle amb el marc que les acull, els jardins de 

Versalles. Si les machines, dispendi tecnològic, són la cara espectacular del potencial productiu del 

regne; el control tècnic amb què Le Nôtre sotmet la natura, més enllà  de l’art topiària, de la visible 

geometrització d’arbres i bardisses,57 és la cara espectacular del nou control de l’administració reial 

sobre el territori. Colbert, sempre contrari al dispendi Versallesc, trobarà un consol quan se n’adoni 

del seu potencial com a camp de proves on desenvolupar i perfeccionar els nous avenços científics 

i tècnics. És diu que l’enginyeria hidráulica, al servei de les fonts de Versalles, evoluciona en vint 

anys més que en els quinze segles que els separa de l’antiga Roma. La cartografia, i especialment 

els aixecaments topogràfics, indispensables per construir grans làmines d’aigua com el Gran 

canal, trobarà una aplicació real en la transcripció geogràfica del territori. L’any 1668, Colbert, 

55  NOLHAC, 1925, op cit. pág.40)
56  En francés, Vivès; al Rosselló, gairebé als Pirineus.
57  Pensem en els canvis de rasant, els grans desplaçaments de terra, la modifi cació del curs de l’aigua, els aqüeductes, les bombes 
d’aigïa, els reservoirs, etc. Tot allò que no forma part de l’espectacle dels jardins però indispensable per a la seva existència.
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Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 3. 
Comédie et Ballet de la princesse 
d’Elide. Mai 1664. Seconde 
Journée.

Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 4.

Le Palais d’Alcine. Mai 1664. 
Troisième Journée.

Israël Silvestre, Les plaisirs de 
l’Isle enchantée, fol 5. 
Rupture du Palais et des enchantements 
de l’Isle d’Alcine représentée par un feu 
d’Artifi ce. Mai 1664. Troisième journée
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aconsellat per l’abat Picard,58 farà venir a l’astrònom i cartògraf Gian Domenico Cassini per acollir-

lo a l’Académie Royal des sciences, fundada dos anys després de la festa, el 1666. S’aixecarà una 

cartografia de tot França. Es tracta de planificar amb major precisió la construcció de carreteres, 

canals fluvials i ports, útils tant per a la guerra com per al comerç.59

Els bosquets dissenyats per Le Nôtre sovint celebren les victòries bèl·liques del rei (el bosquet de 

l’Arc de Triomphe, per exemple, de 1667). Més enllà de les referències figuratives i artístiques, el 

jardí com a estructura que suporta cada un dels bosquets i fonts, acabarà celebrant també una victòria 

molt més important: la del control reial sobre el territori. Paral·lelament a la construcció dels jardins 

de Versalles, es construeix un sistema administratiu que té per objectiu regular l’explotació del 

patrimoni natural. Quan Colbert comença a ocupar-se dels boscos es troba una gestió ineficient. 

Molts dels officiers des eaux et forêts són corruptes. La majoria seran destituïts. D’altres, exiliats, 

empresonats o fins i tot executats. És el cas del senyor dels boscos de la Champagne.60 L’any 

1669 es redactarà una ordonnance des Eaux et Forêts. Els pagesos seran obligats a emmagatzemar 

els aglans, les castanyes y la llenya en els boscos del rei. Es tracta de controlar l’explotació dels 

boscos. Interessa especialment la producció de fusta, indispensable per a la construcció de vaixells 

(també per a la construcció d’edificis), i també la producció de llenya, una de les principals fonts 

energètiques. D’altra banda, l’explotació de la natura sota control administratiu, té molt a veure, 

també, amb les creixents necessitats de les manufactures reials creades per Colbert.61

I el mateix podríem dir respecte la gestió dels rius, que es convertiran en una de les vies de comunicació 

més efectives. La política reial promou la construcció de canals. Es tracta de connectar els principals 

rius de França, i afavorir el comerç; donar sortida als productes de les manufactures a través d’un 

sistema de comunicacions fluvial que permeti anar des de l’atlàntic fins al mediterrani pel mig de 

França. Tota la tecnologia punta que s’aplica a la sofisticada xarxa hidràulica que ha d’alimentar 

la despesa desorbitant de les fonts, també és l’expressió silenciosa d’un potencial tecnològic que 

està modificant les relacions comercials i productives de la nació. No és casual que algunes de les 

pintures que a la Gran galeria celebraran les victòries del rei, representin la unió dels dos mars, el 

restabliment del comerç i el sanejament de les finances

El poder de l’efímer

Un dels gravats de Silvestre il·lustra el moment en què el palau d’Alcine vola pels aires: Rupture 

du Palais et des enchantements de l’Isle d’Alcine représentée par un feu d’Artifice. Mai 1664. 

Troisième journée [fig.25]. Els focs d’artifici, cremar pólvora per generar un espectacle lumínic que 

tant sols dura un instant, a més de representar la fi d’Alcine, condensa un dels sentits de la festa: 

el poder del rei es mesura per l’astronòmica quantitat de diners, tècnica i treball que pot gastar 

en crear i destruir un plaer que tan sols dura uns instants. Els focs d’artifici gaudiran d’una llarga 

tradició pròpia. Es pensen com una coreografia celeste feta de soroll i llum. Es tracta de  l’efímer 

per excel·lència, moviment, llum i la mateixa olor de pólvora cremada que la del camp de batalla 

[fig.19-22]. 

58  Picard és l’inventor de la lent picard, instrument indispensable per a la cartografi a i els estudis topogràfi cs.
59  THOMPSON, Ian. Los jardines del Rey Sol. Barcelona: Belacqva, 2006. Pàg.137.
60  THOMPSON, 2006. op cit. Pàg.137.
61  L’any 1664 Colbert és nomenat   Surintendant des Bâtiments et manufactures. L’any 1669, també Secrétaire d’État de la Maison 
du Roi et secrétaire d’État de la Marine. Sobre la Petita fl ota: THOMPSON, 2006. op cit. Pàg.137. 

87



Les posteriors (i constants) transformacions al castell i als jardins (construir i destruir) participaran 

d’aquesta condició efímera del primer Versalles. I serà el caràcter efímer de les coses allò que millor 

expressarà el valor sumptuari de la despesa. D’altra banda, la brevetat de l’efímer, el converteix en 

quelcom essencialment nou. Participa de les darreres novetats i mai envelleix. Pensem per exemple 

en l’arc de triomf (efímer) que Claude Perrault construeix l’any 1660 per celebrar l’entrada a París 

del rei. En certa forma sembla anunciar el programa estètic del classicisme a la francesa.

El rei és conscient que la novetat és allò que pot encantar els nobles. L’estructura de les entrades 

a la Cours de Bague, més enllà del relat mitològic, es fonamenta en la capacitat de sorprendre els 

assistents. Presenta una novetat rere l’altra. Quan l’espectador creu que ja ho ha vist tot, torna a 

entrar una nova màquina més sorprenent que l’anterior. Primer la carrossa d’Apol·lo, després les 

estacions muntades sobre animals (cavall, elefant, camell, ós), després la muntanya mòbil amb 

arbres. En paraules de Lluís XIV:l’amour de la nouveauté en séduisit plusieurs62. Versalles-màquina 

també ha de ser capaç de canviar i d’oferir novetats, una rere l’altra.

La temporalitat que l’any 1664 es materialitza amb teles i fusta, en el futur ho farà en pedra i plom. 

Tot a Versalles estarà subjecte al canvi, a la desaparició al desplaçament.

6. LA REALITAT COM A FICCIÓ, LA FICCIÓ COM A REALITAT

La realitat com a representació

Una de les planxes de Silvestre deixa constància del teatre efímer que es monta el 8 de maig, segon 

dia de festes. Molière i la seva troupe representen La Princesse d’Elide.[fig.23]. La descripció de la 

festa insisteix en la rapidesa amb què tot es munta. Altra vegada la figura d’un rei capaç d’imposar-

se a la natura:

Le Roy fi t donc couvrir de toilles, en si peu de temps qu’on avoit lieu de s’en étonner, 

tout ce rond d’une espece de dome, pour défendre contre le vent le grand nombre de 

Flambeaux & de Bougies qui devoient éclairer le Theatre, dont la décoration estoit fort 

agréable. 63

Al dibuix de Silvestre el frontal del teatre es confon amb la vegetació on s’encaixa. Fora de 

l’escenari, en primer terme, cinc figures seuen d’esquenes a nosaltres. Al centre hi ha el rei, que ara 

fa d’espectador. Està flanquejat per les dues reines. A l’extrem esquerra seu Monsieur; al de la dreta, 

la seva esposa, Henriette d’Angleterre. Als costats de l’escenari s’han muntat unes grades per a la 

resta de convidats. El més interessant però, passa dins de l’escenari. Cinc grans gresols pengen del 

travesser superior per il·luminar l’escena; sota seu, dotze figures actuen; als extrems, dos guardes 

amb llances. El fons del teatre no conclou amb cap decorat. A través del teatre, que de fet esdevé 

marc, veiem els jardins de Versalles: l’avinguda central, flanquejada per murs vegetals, puja fins 

arribar al castell, que des de lluny, presideix l’escena.

La tramoia escènica lluny de reconstruir un altre lloc, emmarca el lloc que l’acull.

62  LOUIS XIV. Mémoires de Louis XIV suivis de Manière de visiter les jardins de Versailles (Présentés par Joel Cornette). 
Tallandier éd. Paris, 2007. Pàg.102 
63 BENSERADE i MOLIÈRE, 1673. op cit. Pàg. 21.
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Les relacions entre realitat i ficció esdevé ambigua. Si el dia anterior els gentilhomes havien desfilat 

caracteritzats com a cavallers medievals vestits a la grega, ara el propi dispositiu escènic converteix 

en ficció un tros de Versalles. La realitat queda emplaçada com a representació de la realitat. El 

món sencer esdevé espectacle. Tan sols cal decidir on es planta el marc escènic que transforma la 

realitat en ficció.

Ens consta l’afició del rei per convertit qualsevol esdeveniment real en un espectacle. El cas dels 

setges potser és el més particular. El rei assisteix a divuit dels quaranta setges victoriosos planificats 

per Vauban. Els mètodes científics permeten a Vauban predir  amb exactitud el dia de la rendició. 

El rei convida als cortesans més privilegiats com si es tractés d’una festa. Una orquestra interpreta 

una obertura quan les mines exploten. Com assenyala Thompson, una altra mena de focs d’artifici.64 

L’any 1677, Le Nôtre, Le Brun i Van der Meulen seran al setge de Valenciennes. Assisteixen a 

l’espectacle i el documenten. Amb la mateixa finalitat, Racine, nomenat historiographe, i altres 

membres de l’Acadèmia són convidats sovint a contemplar els espectacles bèl·lics. Una anècdota 

il·lustra la normalitat amb què això es viu. L’any 1677 el rei convida Racine a la campanya d’Holanda. 

L’escriptor prefereix quedar-se a París. El rei, en certa forma s’ofèn. Un dia, ja a Versalles, interpel·la 

Racine davant de tots els cortesans: Comment vous n’avez pas eu envie de voir un siège? Le voyage 

n’était pas long. Racine és hàbil: Sire, la faute en est à mon tailleur qui fut trop lent. Je lui avais 

commandé un habit de campagne. Quand il me l’apporta, les villes que Votre Majesté assiegéait 

étaient prises.65

La representació com a realitat

L’ambigüitat entre ficció i realitat funciona en les dues direccions. De la mateixa manera que la 

realitat esdevé espectacle a través del dispositiu escènic; la ficció ordena la realitat a través de la 

representació. La posada en escena inclou les virtuts del monarca a través de l’al·legoria, i també 

deixa constància del valor de cada un dels gentilhomes-actor a través de la ficció que interpreten.

A les entrades de la Cours de bague, els textos que  es reciten juguen amb l’equívoc de qui els 

pronuncia. Qui parla el gentilhome-actor o el cavaller-ficció?

Per exemple, el sonet que Roger, interpretat pel rei, recita com a salutació:

QUELLE taille ! quel port a ce fi er Conquérant ?

Sa personne ébloüit quiconque l’examine,

Et quoi-que par son poste il soit déjà si grand,

Quelque chose de plus éclate dans sa mine.

Son front de ses Destins est l’auguste garant:

Par-delà ses Ayeux sa vertu l’achemine

Il fait qu’on les oublie ; & de l’air qu’il s’y prend,

Bien loin derriére lui laisse son origine.

64 Són molt interessants els paral·lels que Thompson fa entre els dissenys dels jardins i els dissenys de la guerra (THOMPSON, 2006, 
op cit. Pàg.132-133)
65  LEVRON, 2010, op cit. Pàg.110-111.
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De ce coeur génereux c’est l’ordinaire employ

D’agir plus volontiers pour autruy que pour soy

Là principalement sa force est occupée.

Il efface l’éclat des Héros Anciens ;

N’a que l’honneur en veûë, et ne tire l’épée

Que pour des interests qui ne sont pas les siens.66

La primera estrofa tant pot referir-se a Roger com a Lluís. El mite de Lluís es construeix des de 

l’èpica bèl·lica, tal com passarà més endavant amb les estàtues i pintures que decoraran el futur 

Versalles.

Més enllà dels seus avantpassats, la virtut marca el seu camí. De quins avantpassats podria parlar 

Roger, paladí carolingi? És evident Roger parla de Lluís, rei de França. O potser és el propi rei 

qui parla de sí mateix usant la tercera persona majestàtica. Precisament Roger és un d’aquests 

avantpassats que el rei ha superat. Al quart vers s’insisteix en aquesta idea de superació: Molt lluny, 

deixa enrere el seu origen. Heus aquí el programa ocult de Versalles deixa enrere l’origen; oblidar-

lo. El tecer vers no admet dubtes: Cal oblidar-los.

Ell esborra l’esclat dels antics herois. En el context de la secular querella entre Antics i Moderns  

importada d’Itàlia, és evident que qui això escriu és un partidari dels moderns. La visió progressista 

de la història (cap a milor) es confirma i demostra en la grandesa de Lluís, capaç d’esborrar l’esclat 

dels antics i provocar el seu oblit. Només usa l’espasa per qüestions d’honor, és generós i es dóna 

als altres (Roger? Lluís?), però en tot cas quan ho fa, la seva grandesa esborra les proeses dels 

antics. L’heroi modern, el rei, reescriu les heroicitats del passat borrant-les. També Versalles serà un 

palimpsest. El mite del rei conqueridor no només afecta als territoris; afecta sobretot a la història. A 

diferència del temps aristocràtic,67 el temps del rei no s’afegeix a les gestes dels avantpassats, sinó 

que les esborra. Conquerint-lo, converteix el passat en passat.

De fet, les paraules que reciten els gentilhomes-cavallers introdueixen un tercer grau de significat. 

El primer és la ficció que representen (el contingut mitològic); el segon la posició que cadascun 

d’ells ocupa a l’escena (el contingut al·legòric al que hem fet referència a la descripció amb què hem 

obert aquest capítol). El tercer són les paraules que les figures reciten.

Els sis versos de Roland, interpretat per Monsieur le Duc, també són especialment interessants per 

comprendre el sentit profund de la monarquia.

ROLAND fera bien loin son grand nom retentir:

La Gloire deviendra sa fi delle compagne,

Il est sorti si Sang qui brusle de sortir,

Quand il est question de se mettre en champagne,

Et pour ne vous en point mentir,

C’est le pur Sang de Charlemagne.68

66  BENSERADE i MOLIÈRE, 1673. op cit. Pàg. 7. 
67  N’hem parlat al capítol 1, quan parlàvem de la idea aristocràtica d’identitat.
68  BENSERADE i MOLIÈRE, 1673. op cit. Pàg. 7. 
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Altra vegada la mateixa ambigüitat? De qui és aquesta sang disposada a lluitar que emparenta a qui 

parla amb Carlemany mateix? De Roland o del duc d’Enghien?69 Efectivament, segons la llegenda, 

Roland és nebot de Carlemany. Roland és el principal personatge de l’obra d’Ariosto. El simple fet 

d’interpretar-lo en la ficció ja ens explica la importància real de Monsieur le Duc. El recitat comença 

fent menció explícita a Roland. Podriem pensar que en el cas de Monsieur le Duc, presentar-se com 

a descendent de Carlemany seria una acte d’arrogància desmesurada.

En realitat, tot el contrari. La importància de Monsieur le Duc passar per ser cosí del rei. Comparteixen 

tataravi (Charles IV de Bourbon). Tots dos són descendents de Sant Lluís.70 Presentant-se a si mateix 

com a descendent de Carlemany, confirma a Lluís XIV com a descendent del primer emperador 

d’Europa després de la caiguda de Roma. La reivindicació de Carlemany no és qüestió menor. Es 

tracta de reivindicar la dignitat imperial per al rei de França. Al retrat que Rigaud farà del monarca 

l’any 1701, el rei portarà penjada a la cintura l’espasa de Carlemany. Aleshores, en el contetx de la 

guerra de successió, encara serà més important establir aquest vincle imperial.

Un tercer exemple d’aquesta ficció que re-ordena la realitat la trobem en la col·leció d’emblemes i 

divises que cada cavaller ha escollit en transformar-se en cavaller. A través de la ficció cavalleresca, 

cada gentilhome defineix la seva posició respecte el rei. 

A la primera planxa de Silvestre, apareixen dibuixats tots els escuts [fig.7]. La descripció de la festa 

també els descriu un a un.

Parlàvem de Monsieur le Duc. El seu emblema és un dard entorlligat de llaurers amb la divisa Certo 

ferit (quan pega encerta). Marca la distància amb la resta de figurants.  L’emblema de Richardet 

(marquès de Villequier) és un àliga que planeja davant el sol. El tetx: Uni militat Astro (combat per 

un sol astre). És una inequívoca mostra de fidelitat vers el rei.71 És la tònica general. L’emblema 

de Dudon (duc de Coaslin) és un gira-sol. La imatge és prou el·loquent. El gira-sol sempre busca la 

llum de l’astre del qual prové la seva dita. En tot cas, la divisa ho reafirma: Splendor ab obsequio  

(brilla per la seva obediència). 

Molts d’aquests emblemes i divises no són nous. Els gentilhomes els han fet servir en altres 

celebracions. Villequier ja va fer servir l’aliga davant el sol al Carrousel de 1662. De fet, els 

emblemes no semblen instranferibles. Al mateix Carrousel de 1662, el duc de La Feuillade ja portava 

el gira-sol que ara porta Coaslin.[fig.27]

Brandimart també va participar-hi. Aleshores però, l’emblema era un altre: un volcà en erupció 

amb les paraules Piu ne copre, che ne scopre (ell amaga més del que mostra). [fig.26] En realitat, 

l’emblema de 1662 té molt a veure amb el de 1664, un rellotge mostrant els seus ressorts amb 

les paraules Chieto fuor, commoto dentro. En els dos casos es fa referència a un exterior plàcid 

i un interior agitat. La figura del volcà no pot ser més explícita. Una primera lectura ens porta a 

pensar que Marcillac pensa el seu emblema com a rèplica a la fama que té d’home més aviat simple 

i desprovist d’enginy. Recordem les paraules de Saint-Simon: avec une figure commune qui ne 

promettait rien; o les de Spanheim: un naturel éloigné ou incapable d’intrigues.

69  Henri Jules de Bourbon-Condé és duc d’Enghien, per això se l’anomena Monsieur le Duc. Quan el seu pare, el Grand Condé,  
mori l’any 1686, es convertirà en Príncep de Condé, i com el seu pare abans, serà anomenat Monsieur le Prince. 
70  Sant Lluís va ser el rei Lluís IX. Del sisè dels seus fi lls prová la branca borbó.
71  Lluís XIV “es converteix” en el rei Sol l’any 1653. 
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En realitat, els emblemes de Marcillac són un manifest. Il·lustren el comportament d’un perfecte 

cortesà al Versalles del rei sol, la clau del seu èxit. Mostrar uns psicologia plana, més aviat mancada, 

i maquinar per dins sense despertar sospites, recels ni enveges. L’exterior quiet, l’expressió opaca. 

És la mecànica cortesana que La Bruyère explica en una de les seves sentències més cèlebres:

Un homme qui sait la court est maître de son geste, de ses yeux et de son visage; il est 

profond impenetrable; il dissimule les mauvais offi ces, sourit à ses ennemis, contraint son 

humeur, déguise ses pasions, deément son coeur, parle, agit contre ses sentiments. Tout 

ce grand raffi nement n’est qu’un vice, que l’on appelle fauseté, quelquefois aussi inutile 

au courtisan pour sa fortune, que la franchise, la sincerité et la vertu.72

Però un rellotge no és un volcà. No es tracta de sobreinterpretar els fets, però el cert és que el clima 

nou de Versalles, potser ha fet que es repensés l’emblema de Brandimart-Marcillac.

De fet, ho hem vist a la descripció de la festa, el temps és una obsessió molt present. Hem vist el 

Temps portant la carrossa d’Apol·lo, flanquejada per les hores i els signes del Zodíac. L’emblema de 

Guidon Le Sauvage (Saint-Aignan) és un timbre de rellotge colpejat per un martell; la seva divisa: 

De mis golpes, mi ruido. Després, les quatre estacions amb els dotze servents vestits adequadament 

a l’estació de l’any que pèrtanyen. Les quatre estacions que aquí ballaven al damunt dels animals 

(cavall, camell, elefant, os) acabaran fossilitzades com a fonts en els jardins de Versalles. El futur 

contingut iconogràfic de l’eix est-oest farà referència també a una seqüència temporal, en aquest 

72  LA BRUYÈRE. Les Caractères. Gallimard.Paris,1975.

Escuts amb els emblemes per al Gran Carrousel de 1662.   26. L’escit del príncep de 
Marcillac.  27. L’escut del comte de La Feuillade. Il·lustracions publicades a: Courses de 
testes et de bague faites par le Roy et par les princes et seigneurs de sa cour en l’année 
M.DC.LXII (1970). El text no està signat, però tothom l’atribueix a Charles Perrault.
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cas concretada en Apol·lo.73  El temps formarà part de l’arquitectura de Versalles.  Ningú serà capaç 

d’explicar el castell sense fer referència als estats previs, als canvis, a la intervenció del temps sobre 

l’arquitectura.

La fascinació pel temps converteix la memòria en un argument problemàtic. Acabem de comentar-

ho en relació al discurs de Roger-Lluís XIV: Son front de ses Destins est l’auguste garant / Par-delà 

ses Ayeux sa vertu l’achemine / Il fait qu’on les oublie (...). El rei controla el futur i esborra el passat; 

el rei és l’amo del temps.

Però el rellotge de Brandimart també ens mostra els seus ressorts. És important:  fa referència a 

l’activitat ininterrompuda. El treball constant i que mai s’atura, normalment ocult, ha esdevingut 

espectacle. A la Cours de bague els espectadors veien com els pastors muntaven les barreres per 

la competició. A la Collation ornée de machines, veien els criats parant la taula, servint el menjar. 

Versalles per als cortesans de Lluís XIV també és una màquina amb els ressorts a la vista; una obra 

que mai s’atura. El discurs del temps, letal per a la resta de mortals, per a Lluís significa engrandir 

la seva glòria, allunyar-lo dels seus ascendents, esborrar el passat una vegada i una altra.

7. AMUNTEGAMENT COM A SIGNE, EL SIGNE COM A MARCA

Apostolides

El valor de les festes de Versalles és doble. D’una banda, quan les obres al castell amb prou feines 

han començat, permeten al rei apropiar-se d’un espai encara marcat per Lluís XIII. Si les primeres 

reformes al castell responen a qüestions fonamentalment pràctiques (redistribuir i decorar els 

apartaments), els programes festius inclouen un programa iconogràfic i, per tant, ressignifiquen 

l’antic domini a partir d’un discurs simbòlic. Apropiar-se de Versalles amb esdeveniments efímers 

inaugura una manera d’operar que contagiarà a la pedra. És cert que la pulsió de canvi constant, 

sempre present a Versalles, trobarà altres arguments (especialment d’ús), però el substrat efímer de 

les festes, la recerca de novetats, no deixarà de ser un condicionant important per una determinada 

manera d’organitzar la realitat.

El desplegament iconogràfic que té lloc a les festes apareix com l’assaig previ a les decoracions 

definitives del castell. El repertori iconogràfic d’estàtues fonts i pintures comença a construir-se 

sota el signe festiu del moviment i de l’efímer. Jean-Marie Apostolides ho explica molt millor que 

nosaltres:

Ce n’est pas l’architecture du château qui inspire les décorations de la fête, mais au 

contraire l’esprit des fêtes qui sera inscrit dans le palais et les jardins, de façon de faire 

de Versailles un sanctuaire de sémiophores aussi important qu’une cathédrale médievale. 

Tout devient alors rêve de pièrre; ce qui était leger et dansant, baroque pour tout dire, 

se pétrifi e et se change en art classique.[...]Le Nôtre, Le Brun et leurs collaborateurs 

73  A la bassa, Apol·lo sembla despertar quan sorgeix de les aigües. Ja a dalt de tot, a la gruta de Tetis, el dia acaba i Apol·lo es 
refugia entre les musses.
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retraduiront en dur les constructions éphémeres des grandes cérémonies urbaines (entrée 

de 1660, carrousel de 1662) et des fêtes de cour : mêmes statues, mêmes devises, mêmes 

allegories [...] Tuby repense en plomb doré le char d’Apollon, et cet ensemble est installé 

en lieu et place de l’Île d’Alcine en 1672 [...]La pétrifi cation ne se réalise pas d’un coup 

; on vise à garder le plus longtemps possible le décor de bois et de toile, puis certains 

éléments en sont traduits en plomb doré. Mais la fragilité relative de ce matériau contraint 

bientôt à lui substituer la pierre et le marbre. Ainsi, l’esprit de légèreté s’appesantit en 

dogme ; l’éphémère prend la lordeur du plomb et la dureté de la pierre.74

La desfilada és, al cap i a la fi, un amuntegament de figurants. El pas del temps les desproveirà de 

moviment; les fixarà ja immòbils als murs del castell. L’amuntegament de figures en moviment es 

convertirà en amuntegament d’objectes i de signes quiets. Aleshores, seran els cortesans qui desfilin 

entre l’amuntegament dins dels salons del castell

74  APOSTOLIDES, Jean-Marie. Le roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris: Les editions de minuit, 1981. 
Pàgs. 112-113.
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Capítol 5:

EL TERCER DUC DE LA ROCHEFOUCAULD, 
GRAND MAÎTRE DE LA GARDE-ROBE

1. DARRERS ÈXITS 

El tercer duc de La Rochefoucauld

La decàda dels setanta comença malament per a Marcillac. L’any 1670, la seva mare, André de 

Vivonne, mor al castell familiar de Verteuil.1 El príncep té trenta-sis anys. L’any següent, el seu 

pare, el duc de La Rochefoucauld, retirat a l’hôtel familiar de la rue de Seine, conscient que el 

títol serà més útil en mans del seu fill, li avança l’herència per afavorir la seva carrera a la cort. 

Marcillac es converteix en el tercer duc de La Rochefoucauld en vida del seu pare. Els propers 

anys veurà premiat el seu capteniment amb l’atorgació d’importants càrrecs: governació del Berry 

(1671), Grand maître de la garde-robe (1672) i Grand Veneur de France (1679). Quan més endavant, 

la cort s’instal·li oficialment a Versalles, tindrà dret a dos allotjaments. Com a grand maître de la 

garde-robe disposarà d’un privilegiat apartament a la planta baixa del cos central. Ser grand veneur 

farà que se li assigni, a la ciutat, el gran hôtel de Le Chenil (la gossera). 

El nou duc, com el seu pare abans, tractarà tota la vida d’aconseguir el tracte de príncep estranger. 

Sense èxit. Serà una de les poques gràcies que el rei no li atorgarà.2 A més dels diners que La 

Rochefoucauld rep de la corona per cada un dels càrrecs que té, se sap que al menys en tres ocasions 

el rei es fa càrrec dels seus deutes.3 Però el favor reial també té les seves contrapartides. Lluís 

XIV obligarà al duc a casar el seu fill amb la filla de Louvois. Des del punt de vista d’un noble 

d’espasa com La Rochefoucauld, encara que Louvouis sigui el ministre més poderós de l’estat, la 

seva extracció burgesa no és digna del seu llinatge. Dèiem més amunt que per a molts contemporanis 

1  Els ducs de La Rochefoucauld viuen pràcticament separats. El pare de François, l’autor de les Maximes, viu tancat a l’Hôtel de 
Liancourt, a la rue de Seine. Es dedica a l’escriptura. Freqüenta els cercles jansenistes de Port Royal. 

2  Això el convertiria gairebé en sobirà a la seva terra, per damunt dels ducs i just per sota dels prínceps de sang. Aquesta va ser una 
de les principals exigències no ateses de François VI de La Rochefoucauld. La negativa de Mazarin i d’Anna d’Àustria, aquí el duc 
sempre havia recolzat, el va fer sentir agreujat i traït. Segons La Rochefoucauld, aquest va ser un dels principals motius que el van 
portar a fer costat al Grand Condé durant la Fronda. Al menys, aquesta és la versió que ell mateix dóna  a les seves memòries (LA 
ROCHEFOUCAULD, Mémoires, précédés de l’Apologie de M. le prince de Marcillac. Paris: Gallimard, 2006).

3  SAINT-SIMON. Mémoires, Vol.III (1707-1710). Paris: Gallimard-Bibliothèque de la Pleiade, 1984. Pàgs.453-458.

1. Darrers èxits / 2. Le grand maître de la garde-robe / 
3. La garde-robe l’any 1701  4. D’una chambre a l’altra 

(ordre domèstic i representació 
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del duc, la submissió incondicionl explica el seu èxit. El cert és però, que el duc no sempre cedeix. 

Quan el rei tracta de forçar una boda entre el seu net i la neboda de Madame de Maintenon, el duc 

sense negar-s’hi de forma explícita, anirà aplaçant la resposta definitiva. Finalment, serà  Madame 

de Maintenon mateixa, que no té cap simpatia vers La Rochefoucauld, qui decideixi casar la neboda 

amb un Noailles.4

Conèixer alguns detalls  sobre l’obtenció dels càrrecs ens pot introduir a la mecànica cortesana. Per 

això cal retrocedir als anys en què el duc obté els càrrecs: 1671, 1672 i 1679.

Lauzun i la Governació de Berry, 1671

Com Vardes o Guiche, Lauzun també és amic del rei, una figura important a la cort. Freqüenta 

Versalles dels des dies en què només hi eren convidats els més propers. Des de finals dels anys 

seixanta disposa d’un hôtel davant del castell. Un edifici que comparteix amb el duc de Guitry. 

A mitjans dels vuitanta serà enderrocat per construir-hi la Petite Écurie. Fins 1669, la carrera 

d’Antonin Nompar de Caumont La Force, comte de Lauzun, és una successió imparable d’èxits: 

Colonel lieutenant des dragons du roi  (1657) ; Capitaine des cent gentilhommes au bec de corbin 

(1660); Maréchal de camp (1667); Colonel général de dragons (1668); Capitaine d’une compagnie 

des gardes du corps (1669); Lieutenant général, (1670). 

Des de 1669 també és governador del Berry.

Lauzun, petit i lleig, ambiciós, audaç, hàbil i seductor, sembla inspirar una de les màximes de La 

Bruyère: L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les mêmes  défauts qui les y avaient 

fait monter.5 També és un jugador arriscat. Dues imprudències provocaran la seva caiguda i l’ascens 

de La Rochefoucauld. Quan una peça cau sempre en puja una altra.

L’any 1670 el rei promet a Lauzun el càrrec de Grand maître de l’artillerie de France. Lauzun se’n 

vanta en públic abans que el nomenament s’hagi fet efectiu. El rei, molest, es desdiu. Lauzun el va a 

4  Lluís XIV promou aquest tipus de bodes desiguals entre toga i espasa; com també la dels seus fi lls naturals amb l’altra aristocràcia 
(SAINT-SIMON, 1984 op. cit. pàg.453).
5  LA BRUYÈRE. Les Caractères: Paris: Gallimard, 1975. Pàg.166: 34(VII).

1 2

1. El duc de Lauzun  3. La 
Grande  Mademoiselle, duquesa 
de Montpensier; fi lla de Gaston 
d’Orleans i, per tant, cosina 
germana de Lluís XIV.
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veure. S’hi plany. S’excusa. El rei no cedeix. Lauzun perd el control i parteix la seva espasa davant 

del rei, que també està a punt de pedre els nervis. Per no assotar un gentilhome, Lluís XIV llença el 

seu bastó per la finestra. Perdre el control davant del rei és una falta imperdonable; però fer que el 

perdi el rei encara és molt més greu. Es desfà el miratge sobre el que es sustenta la mecànica de la 

cort i de l’estat. El rei és amo de França en la mesura que abans és amo de si mateix (maître de lui-

même). El rei ordena que tanquin Lauzun uns dies a la Bastilla. No és un càstig massa sever. Molts 

cortesans hi han passat una vegada o altra. Quan Lauzun torna a la cort, el rei el compensa amb un 

nou càrrec, Capitaine d’une compagnie des gardes du corps. 

Però Lauzun torna a temptar la sort. Quan encara no ha passat ni un any, Madame de Montpensier,6 

es deixa seduir per Lauzun. Es prometen en matrimoni. Abans però, cal comptar amb l’aprovació 

del rei.7 Tot i l’abismal diferència de rang, el rei hi accedeix. Lauzun és a punt de fer el gran salt. 

S’allarguen massa negociant el contracte matrimonial. El rei rep pressions contràries a la boda. 

Potser de la reina o dels Condé. Passats uns dies el rei es desdiu. La fierté de la Grande Mademoiselle 

no té límits, l’hem conegut disparant els canons contra les tropes del rei.8 L’arrogància i l’ambició 

de Lauzun, tampoc. Els promesos fan cas omís al rei.

El capità Rochefort és l’encarregat d’arrestar a Lauzun. Primer el tanquen uns dies a la Bastilla. Poc 

després el traslladen al Pignerol, una fortalesa perduda en mig dels Alps, tocant la frontera amb el 

ducat de Savoia. Allà també hi ha tancat Nicolas Fouquet, l’antic surintendant de finances que va 

gosar construir Vaux-le-Vicomte. Fouquet morirà al Pignerol després de passar-se vint anys confinat 

en una cel·la. Lauzun tindrà més sort. Només hi romandrà deu anys.9

La caigua de Lauzun deixa vacant la governació del Berry. Quan una peça cau, en puja una altra. La 

Rochefoucault obté el càrrec l’any 1671. 

Sota Lluís XIV, la figura del governador (gouverneur) ha patit algunes transformacions estretament 

relacionades amb el procés de centralització política de França. El governador d’una provincia és 

la màxima autoritat a la provincia en la mesura que representa la corona. És del sobirà que emana 

el seu poder. El rei fa i desfà el càrrec quan vol. Normalment l’atorga a membres de la noblesa 

d’espasa. El governador sovint posseix terres a la provincia, prové d’una familia del lloc. En aquests 

cas disfruta d’una autoritat natural que li permet defensar amb més fermesa els interessos del rei 

davant dels poders locals.10 En realitat però, el governador viu a la cort,  lluny de la seva província, 

ja que sovint ostenta també algun càrrec domèstic. De fet, Lluís XIV es planteja la possibilitat de 

prohibir que els governadors visitin la seva província sense el seu consentiment explícit.11 Els canvis 

al que es sotmès la figura del governador sota Lluís XIV, per a molts historiadors és una mostra de 

la creixent supeditació de les provincies al poder central. 

6  Potser més coneguda com a Grande Mademoiselle. N’hem parlat quan fèiem referència a la Fronda (Capítol 1).
7  A la cort, el rei ha de donar el seu vist-i-plau a qualsevol projecte matrimonial. 
8  Veure capítol 1: El príncep de Marcillac.
9  Quan l’any 1681 Lauzun surt en llibertat és readmès a la cort, que encara no s’ha instal·lat a Versalles.El rei li 
encomana algunes missions importants. L’any 1692 és nomenat duc. L’any 1695 es casa amb una joveneta de quinze 
anys, Geneviève-Marie de Durfort, coneguda com Mlle de Quintin, filla del duc de Lorges.
10  És el cas, per exemple dels Condé a la Borgonya o de Chaulnes a la Bretanya. No és el cas de La Rochefoucauld, que no té cap 
vincle amb el Berry. La seva familia prové de l’Angoumois.
11  LOUIS XIV, Mémories de Louis XIV suivis de Manière de visiter les jardins de Versailles ( Présentés par Joel Cornette). Tallandier 
éd. Paris, 2007
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Passage du Rhin en presence de ses ennemis, 
Le Brun. Una de les pìntures de la volta de la gran 
galeria
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1672 Creuar el Rhin: La Rochefoucauld nomenat grand maître de la garde-robe

L’any 1672 comença la guerra d’Holanda. Un dels seus episodis més celebrats és la travessa del Rhin 

el 12 de juny del mateix any Un quadre molt conegut de Van der Meulen il·lustra la gesta [veure: 

fig.2 / Introducció: l’estiu de 1701]. En primer pla, a la dreta, veiem al rei a cavall, envoltat dels seus 

gentilhommes; tots els rostres dels cavallers comparteixen una pertorbadora similitud, tots tenen trets 

de Lluís XIV. Sabem que el rei està acompanyat pel Vescomte de Turenne i pel Grand Condé. Al fons, 

veiem el Rhin amb els soldats francesos creuant-lo a cavall. 

La representació més coneguda però, és la de Le Brun; pintada per al sostre de la Grand Galérie: 

Passage du Rhin en presence de ses ennemis [fig.3]. Aquí el rei, no està envoltat d’alts comandaments 

militars, sinó de figures al·legòriques que ens parlen dels seus atributs: les fames, la victòria, Hèrcules. 

Encara que el duc de La Rochefoucauld no apareix en cap de les dues pintures, també ha assistit a la 

batalla; de fet, el fereixen a l’esquena. El marquès de Guitry, que també hi participa,té menys sort; 

hi perd la vida.

Guy de Chaumont, marquès de Guitry, era aleshores el grand maître de la garde-robe. Compartia 

hôtel amb Lauzun, a l’altre costat de la plaça d’armes. Aleshores, encara faltaven uns anys per què la 

cort s’instal·lés a Versailles, l’apartament de funció del Grand maître de la garde-robe era al Louvre.

Guitry havia estat nomenat maître de la garderobe l’any 1656. Aleshores, la maison du roy, disposava 

de dos maîtres de la Garde-Robe, que servien per any alternadament.  Formaven part de la secció 

encapçala pel Grand Chambellan (Gran Camarlenc), el duc de Bouillon, de qui depenia, a més de la 

garde-robe, la chambre, l’antichambre i el cabinet. És a dir, tot allò vinculat a l`apartament del rei. 

L’any 1669 Guitry  havia comprat a Soyecourt l’altre càrrec de maître de la garde-robe per 600.000 

lliures, convertint-se així en l’únic maître de la garde-robe i per partida doble. Va ser aleshores quan 

va convèncer al rei per què crees un nou càrrec per damunt dels dos maîtres de la garde-robe: el càrrec 

de grand maître de la garderobe. Obtenir el càrrec de grand maître de la garde-robe, li va permetre 

vendre els dos càrrecs de maître de la garde-robe, que ara, amb el nou nomenament continuaven 

depenent d’ell. La jugada va ser rodona. Guitry ascendia dins la cort i, al mateix temps guanyava 

diners. D’altra banda, inserir la partícula grand davant del càrrec dotava al títol de certa grandesa, 

gairebé equiparable a la del grand chambélan, de qui, sobre el paper, continuava depenent. En tot cas, 

Guitry només va fruir del seu nou estatus un parell d’anys. Mort a la travessa del Rhin, el càrrec passa 

a l’heroi ferit en servei, el duc de La Rochefoucauld.

L’any 1672 estan a punt d’acabar les obres de la primera ampliació important de Versalles. L’any 

1668, sota la direcció de Le Vau, s’ha començat a construir l’enveloppe. Un folre que abraça l’antic 

castell de Lluís XIII per tres dels seus costats, deixant “inalterada” la part que dóna al pati d’armes 

i mira cap a la ciutat. Tot i així, encara falta temps per a què la cort s’hi instal·li de forma oficial. El 

rei està instal·lat sobretot a Saint-Germanin-en-Laye i també al Lovre. Això significa, entre d’altres 

coses, que Versalles no acullirà de forma fixa una apartament de funció per al grand maître de la 

garde-robe, fins 1684.

Més avall  ens detindrem en la descripció del càrrec; especialment en els seus vincles amb Versalles. 

Abans, cal referir  el darrer gran èxit del duc sense perdre el fil.
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a b

c

L’ANTIC CASTELL DE LLUÍS XIII I LA PRIMERA AMPLIACIÓ, L’ENVELOPPE  (1668-1672)

A

B C

d

ABANS DE L’ENVELOPPE

a. Planta del castell de Lluís XIII, amb l’interior ja reformat (1661-
1668).
b. Israël Silvestre, Plan du château de Versailles avec tous ses 

appartements (49,7 x 37,3, Tal com marca l’inscripció: Se vends a 

Paris chez Israël Sylvestre, rue du Mail, proche la rue Montmartre 

avec privilège du Roy 1667. El castell continua sent el mateix que 
a [fi g.a i c], però s’ha enderrocat l’antic Commun de LLuís XIII, 
per construir-hi la Vieille aile i l’aile du gouvernement. També s’ha 
canviat el traçat del fossat.
c. Una vista de l’antic castell de Lluís XIII amb el commun davant 
seu.
d. Detall del quadre de Patel (1668), pintat just abans que 
comencin les obres de l’enveloppe. Ja s’ha enderrocat el 
commun de LLuís XIII i s’hi ha construït la vieille aile (1) i l’aile du 
gouvernement (2). També està construïda la mítica gruta de Tetis, 
que a la coberta allotja un dipòsit d’aigüa (3).
Enveloppe (folre) és el nom amb què es coneix l’ampliació que Le 
Vau fa de l’antic castell de Lluís XIII, seguint les instruccions de 
LLuís XIV i Colbert. Entre 1661 i 1668, abans de l’ampliació de 
l’Enveloppe, ja s’havien fet reformes interiors. La més important, 
enderrocar l’escala central, en el cos principal del castell i 

construir-ne una a cada una de les ales laterals. A l’espai de 
l’antiga escala, a la primera planta, s’adequa un gran saló. Aquest 
és el recinte on quaranta anys més tard s’acabarà instal·lant la 
cambra defi nitiva del rei [A fi g.b].
S’adeqüen diferents apartaments. El rei en té dos: l’Appartement 

bas, a la planta baixa, costat sud, i l’Appartament haut, a l’angle 
nor-oest del primer pis, al qual accedeix per l’escala (C). La 
reina disposa d’un apartament a la planta noble, costat sud, al 
qual s’hi arriba per l’escala (B). Anna d’Àustria, la mare del rei, 
disposa d’un apartament a la planta baixa. De fet, és on es situarà 
l’appartement bas del rei quan ella mori l’any 1666. A més, hi ha 
allotjaments per als ducs d’Orleans (el germà del rei i la seva 
esposa), pel delfí (nascut el 1661). Algunes fonts asseguren que 
també per a Mademoiselle (la cosina del rei) i pel Príncep de 
Condé. Les reformes i la nova decoració és obra de Le Vau i Le 
Brun; les noves pintures són de Charles Errand i Noël Coypel.
Exteriorment, cal destacar la construcció del balcó donant sobre 
el pati (el futur pati de marbre) i dues trompes en els angles sur-
oest i nor-est del pati.

1 2
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DUBTES

e. “Còpia del Louvre”, plànol de la planta baixa del cos central de 
1672 on es veu l’estat del castell després de l’ampliació de Le 
Vau. 

f. Planta primera del cos central després de l’ampliació de 
l’Enveloppe (dibuix de Christian Norberg-Schulz publicat al seu 
llibre, Arquitectura Barroca).

g. Detall d’una vista del castell pel costat “antic” o costat ciutat. 
Dibuix publicat a La description du chasteau de Versailles, l’any 
1685. Tot i publicar-se com anònim, és d’André Félibien. 

El procés de l’enveloppe és accidentat a causa dels dubtes de 
Lluís XIV sobre conservar o no l’antic castell del seu pare. A 
l’octubre de 1668 comencen les obres de l’Enveloppe. Quan els 
murs ja han assolit l’alçada de la primera planta, el rei mana parar 
les obres. Decideix enderrocar-ho tot i construir un castell de nova 
planta. Es convoca un concurs. Le Vau hi participa. Finalment 
el rei es desdiu i a mitjans de 1669 es reprenen les obres de 
l’enveloppe allà on s’havien interromput.

L’ENVELOPPE
L’ampliació de Le Vau és una U que envolta l’antiga U de Lluís 
XIII. De les torretes en angle, es manté el traçat de les dues 
del costat est; les dues del costat oest (a jardins), son mig 
enderrocades per integrar-se amb la nova construcció. Tot i així, 
es conserven alguns murs.

L’antic castell de Lluís XIII es transforma en una estructura en 
doble U. La U interior (château-vieux) envolta el futur pati de 
marbre, que ara s’anomena Cour de la fontaine, per la font que hi 
han instal·lat. La segona U (l’enveloppe o château neuf) envolta 
l’antic castell.
La relació entre la nova U i l’antiga no és la mateixa en els tres 
costats. Si els respectius braços principals de les respectives 
U comparteixen mur; les dues ales laterals de l’ampliació es 
separen de l’antic castell i deixen dos patis interiors a banda i 
banda.
Cada un dels dos patis, queda tancat pel costat est amb dues 
escales. A l’esquerra (sud) és l’emplaçament de la futura escala 
de la reina; a la dreta, part de l’espai de la futura escala dels 
ambaixadors.
La planta noble segueix la tradició de les residències 
aristocràtiques, queda dividida en dos sectors. Al sud (esquerra) 
els apartaments de la reina; al nord, els del rei.
Els dos apartaments, en forma de L, es troben en el cos principal. 
Dues peces els separen. Pel costat del pati, le grand salon 
quarrré [GSQ, fi g.f]; és el saló central on abans hi havia l’escala 
de Lluís XIII, i on en el futur s’hi acabarà construint la defi nitiva 
cambra del rei. Pel costat jardins, una gran terrassa amb una font 
[T, fi g.f].

A la primera planta, també es pot veure clarament, com 
l’ampliació del castell fa que la vieille aile (de moment, quadres) i 
l’aile du gouvernement (de moment, cuines), quedin connectades 
amb el cos principal.

e
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f
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CANVIS DURANT LA DÈCADA DELS SETANTA

4. Plan de la  maison de Versailles, 1674.  5.Plan 

général de Versailles, 1680, Israël Sylvestre.  6. 

Detall de la [fi g.4.]  7. Detall de la [fi g.5]. 

El 1678, Jules Hardouin-Mansart ha començat a 

construir l’aile du midi, un enorme bloc habitacional 

que s’estén pel costat sud del cos central. En el 

plànol de 1680 es veu la previsió de les noves 

extensions. També l’any 1678 s’ha enderrocat la 

terrassa de l’Enveloppe, i algunes peces del Gran 

apartament del rei i de la reina, per començar a 

construir la Gran Galeria i els salons de la Guerra i 

de la Pau. 

Els jardins estan en una fase molt avançada: 

col·locació de la Montagne d’eau al bosquet de 

l’Etoile, la Salle du Conseil, el Bosquet du Marais, 

el bosquet de la Renommé, l’Encelade. I també el 

parterre d’eau segons el disseny de Le Brun (inclou 

uns impressionants dipòsits soterranis dissenyats 

pels germans Francine) que tanca l’eix est-oest 

quan arriba al castell. El gran canal ja fa temps que 

està acabat). Pel que fa als jardins però, el més 

important és la consolidació del nou eix nord-sud. 

Això pàssa per l’aparició de tres noves peces. A 

l’extrem sud, fora del Petit Parc, el llac dels suïssos; 

a l’extrem nord, al fi nal de la caiguda del terreny, la 

bassa de Neptú. En tercer lloc, una de les obres més 

importants, la nova Orangérie de Jules Hardouin-

Mansart (i l’enderroc, i és clar, de la de Le Vau). La 

nova Orangérie es el doble d’ampla que la primera. 

Centrant-se sobre l’eix nord-sud, li confereix més 

potència.

4

5

6
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1679 Mort de Maximilièn Antoine de Belleforière, marquès de Soyecourt. grand veneur de France.

L’any 1669 el mateix Soyecourt que ha venut el càrrec de maître de la garde-robe a Guitry, compra 

el de grand veneur al al cavaller de Rohan, executat poc després per un crim de lesa-majestat.12 Hem 

conegut a Soyecourt en el capítol anterior dedicat a la festa dels Plaisirs de l’Isle enchentée; actuava 

en el paper d’Olivier. Durant un breu lapse de temps, Maximilièn Antoine de Belleforière, marquès 

de Soyecourt, ostenta dos càrrecs: maître de la garde-robe i grand veneur.13 

A la seva mort l’any 1679 el càrrec de grand veneur queda vacant. El rei troba l’ocasió  per compensar 

al duc de La Rochefoucauld i les seves exigències no ateses de rebre el tracte de príncep estranger. 

Lluís XIV li envia una carta per expressar l’alegria que sent com a amic, pel càrrec que li atorga com 

a amo.14 Saint-Simon, amb la seva malicia habitual, ens dóna pistes per comprendre sobre 

què es fonamenta aquesta amistat. Al capdavall, tot és explicable en termes de munteria: fer 

entrar la bèstia sota les teles, ja es tracti d’un cèrvol o d’una marquesa.15 

La Rochefoucauld jura el càrrec entre les mans del rei el 19 de juliol de 1679.16 Per al duc suposa 

la culminació d’una carrera cortesana que ha començat fa divuit anys. El Grand veneur, antigament 

anomenat le grand forestier, és el superintendent de tots els càrrecs de la munteria. Ja hem 

parlat a l’inici sobre el paper central de la caça: pràctica aristocràtica, factor determinant 

per a l’emplaçament de les residències principals del rei, celebració del plen-air i exercici 

d’habilitat on es confirma el domini reial sobre els boscos de França. I també, i és clar, 

els vincles amb l’art de la guerra. No és casualitat que el grand veneur tingui dret a portar 

les insignies del seu càrrec (dos corns de caça);17 un privilegi que comparteix amb càrrecs 

vinculats a la guerra com el conestable (connetable), els mariscals de França, el grand maître 

de l’artillérie, o el Grand Ecuïer.

L’any 1701 La Rochefoucauld encara conserva el càrrec i així serà fins la seva mort, tot i que 

amb l’edat, els problemes de la vista l’obligaran a deixar d’exercir les funcions.18 Quan mori, 

el càrrec passarà al seu fill, François VIII, quart duc de La Rochefoucauld, que el vendrà  deu mesos 

després al comte de Toulouse, fill natural de Lluís XIV.19

12  És decapitat el 1674 per haver-se posicionat al costat d’Holanda durant la guerra.

13  “Celuy qui possède aujord’huy cette charge, est Charle-Maximilien de Belleforiére, Marquis de Soyecourt, Comte de Tilloy, cy-
devant Maître de la garderobe du Roy” (NICOLAS BESONGNE, État 1674. Pàg. 314).

14  “Le Roi écrivit à M. de Marcillac [...] il lui manda qu’il se réjouissait avec lui comme son ami de la charge de grand veneur, qu’il 

lui donnait comme son maître”. (SAINT-SIMON. 1984 Op. cit. Pàg. 454). Segons l’abad de Choisy, aquesta carta a la qual al·ludeix 
Saint-Simon, va ser escrita pel rei en motiu del nomenament de La Rochefoucauld com a grand maître de la garde-robe. Així ho 
explica Mme de Coulanges en una carta a Madame de Sevigné del 30 d’octubre de 1672 (SÉVIGNÉ. Correspondance. Bibl. de la 
Pléiade, t.I, p.566).

15 Saint-Simon explica sovint que l’estima del rei per La Rochefoucauld està condicionada pels serveis que aquest li fa en matèria 
galant: “On dit alors qu’il l’avait fait son grand veneur pour avoir mis la Bête dans les toiles: il était confi dent des aventures 
passagères du Roi, et on l’accusa dans ce temps-la de lui avoir fourni Mlle de Fontanges. Sa mort prompte et soupçonnée de poison 
n’altera point la faveur de son ami. Il se lia alors étroitement avec Mme de Montespan, Mme de Thianges et toute sa famille”. (SAINT-
SIMON. 1984 op. cit. pàg.454).
16 BESONGNE, Nicolas. L’État de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs,marêchaux de France, et autres offi ciers de la 
couronne (...). Paris, 1683, éd. A.Besongne, 2 vol. ; vol. 1, p. 11-407. Edité en ligne par C. zum Kolk dans le cadre du projet Curia, 
Centre de recherche du château de Versailles, 2009 .(http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1683.pdf.). Pàg.378

17  État 1683, pàg.378-379
18  “Elle [la vista] ne lui permettait plus de monter à cheval : il courait en calèche, et, si on manquait, c’était à l’ordinaire une furie 
jusqu’à la chasse suivante qu’on prennait. A la mort du cerf, il se faisait descendre et mener au Roi pour lui présenter le pied, qu’il 
fourrait souvent dans les yeux ou dans l’oreille. Cela le peinait fort, et même le mônde, et de le voir presqué couché dans sa calèche 
comme un corps mort. Quelquefois le Roi hasardait doucement de lui proposer de prendre du repos, et cela perçait le coeur au favori, 
qui, ne pouvant plus suivre le Roi ni le servir faute de vue, sentait qu’il lui devenait pesant de plus en plus” (SAINT-SIMON. 1984 op. 
cit. pàg. 457).

19  SAINT-SIMON. Mémoires, Vol.IV (1711-1714). Paris: Gallimard-Bibliothèque de la Pleiade, 1985. Pàg. 750
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Algunes pàgines d’un tractat de caça: La vénerie de Jacques 

Fouilloux […] plusieurs receptes et remèdes pour guerir les 

chiens de diverses maladies (reedició de 1613).

8

Pel que fa a Versalles, el context en què La Rochefoucauld rep el càrrec de Grand Veneur (1679) és 

força diferent al de 1672,  quan rep el de grand maître de la garde-robe. La fi de la guerra d’Holanda 

el 1678 marca l’inici d’un llarg periode de pau que coincideix amb el periode de màxim esplendor 

del regnat de Lluís XIV. També marca l’inici de la campanya més intensa de treballs a Versalles. 

L’any 1679 la cort encara no s’hi ha instal·lat, però la decisió ja fa un parell d’anys que s’ha près 

(1677).

El grand veneur

Entrar en detalls sobre la mecànica del càrrec de grand veneur suposaria allargar-nos massa. La cort 

s’instal·la  a Versalles el 6 d’abril de 1683. L’any 1684 s’acondiciona l’apartament de funció del 

grand maître de la garde-robe. A més, com a grand veneur, La Rochefoucauld també té dret a un 

segon allotjament fora del castell: l’hôtel du Chenil (la gossera). 

La descripció de Versalles de Jean-François Félibien, publicada el 1703, ens dona informació sobre 

la residència del grand veneur.

Le Chenil n’est separé de la butte Monboron que par la largeur de ces allées de traverse. 

Il est facile de comprendre la grandeur de ce premier logement, quan on sçait combien 

le Roy a d’Offi ciers pour la Chasse du Cerf; la quantité de Gentilhommes, de Pages, de 

Gardes, d’Archers, de Valets, de chiens & d’équipages: Car toute cette suite si nombreuse 

se trouve rassemblée dans la Chenil auprés du logemenjt de M. le Grand Veneur, qui est 

le principal corps de logis qu’on y doit remarquer.20

20  FÉLIBIEN des Avaux, Jean-François. Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle. Paris: A. Chrétien, 1703. Pàg.5
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Plan général des ville et château de Versailles, dediée (sic) à Monseigr le duc de Bourgogne. Jean-
Baptiste Naudin, 1715. Le Chenil es troba a la dreta de l’aving uda de París, entre la Grande Écurie i la 
rue de Montbauron.

9
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Així, la grandesa de la residència ve donada pels usos que allotja i també pel prestigi del càrrec que 

l’ocupa. A jutjar pels tractats de l’epoca sobre caça, el manteniment dels gossos és una de les tasques 

principals de la munteria [fig.8]. Le Chenil acull totes les canilles, destinades als diferents tipus de 

caça. Això explica el seu emplaçament fora del castell i la seva extensió [fig.9]. 

La descripció de Félibien de 1703 continua així:

Avant que de parvenir à ce logement par l’entrée la plus proche de la butte, il faut à travers 

la longueur de trois Cours passer entre huit autres Cours qui font à droit & à gauche une 

simetrie agréable, tant par leur fi gure particuliere que par huit corps de logis séparez de 

celuy de M. le Grand Veneur, d’où l’on decouvre par la principale cour qui est octogone, 

toutes les autres cours.21

Sense plànols, és difícil seguir la descripció de Félibien. Al final del llibre s’inclouen unes planxes 

amb vistes i plantes de Versalles [fig.10]. El plànol gravat per Scotin l’any 1701 no sembla massa 

precís pel que fa al Chenil. No ens serveix. Un pla de treball de 1679 sembla més acurat; a grans 

trets coincideix amb plànols posteriors com el de 1746 o 1763. [figs.11]. La seqüència de tres patis 

tal com l’explica Félibien és difícil de percebre. En tot cas, L’Hôtel du Chenil , el cos principal on 

s’allotja el gran veneur, està separat de la resta de dependències per la rue Saint Pierre [fig.9].

Quant à ce principal corps de logis, qui est different de tous les autres & plus magnifi que, 

on le bâtie dés l’année 1670, pour le Duc de Chaulnes, duquel le Roy l’a acheté. Cet 

édifice a cent cinquante pieds de longueur & quarante huit pieds de largeur. Un 

portique orné de colonnes & de pilastres d’ordre dorique, est au milieu de la face 

du côté de la cour, & accompagné dans la même face de douze fenêtres de même 

simetre. Il y a quatre fenêtres semblables à chaque face des extrémitez du même 

bâtiment & quinze dans la face Occidentale. Un attique de la hauteur des frontons 

qui ornent les deux grandes faces a aussi des fenêtres qui répondent à celles du 

grand étage de dessous : & cet attique qui cache les combles est terminé par des 

vases en amortissement à la manière des plus beaux Palais d’Italie. Les apartemens 

du dedans sont tres commodes. Un jardin plus haut que les coures environne de 

trois côtex par dehores ce principal corps de logis & jusqu’à une balustrade qui 

termine le jardin vers l’Occident, le Chenil a trois cens soixante pas de le longueur 

sur environ deux cents pas de la largeur du Septentrion à Midy.22

Pel que fa a l’aspecte exterior de l’hôtel del Chenil, disposem d’un gravat d’Adam Perelle. És 

anterior a la construcció de l’ala sud, iniciada l’any 1678. Al fons, apareix el cos central de Versalles 

tot sol damunt del turó. Les écuries encara no s’ha construït. En primer pla veiem l’hôtel du Chenil, 

una peça solitària encara no envoltada de la resta de dependències. Es correspon a l’estat amb què el 

duc de Chaulnes ho ven al rei [fig.10]. Una pintura posterior, pintada per Jean-Baptiste Martin l’any 

1688 sembla correspondre’s millor amb la descripció que Félibien publica el 1703. [figs.11]. El punt 

de vista és mols semnblant al de Perelle. En primer terme, la butte de Montbaron, després el Chenil, 

i al fons el palau del rei. A l’hôtel du Chenil veiem tot el que descriu Félibien: les sis grans finestres 

a banda i banda del portic central, coronat amb un frontó; la correspondència amb les finestres més 

petites de l’àtic; les mansardes amagades rere la línea de cornisa, com si es tractés d’una coberta 
21  FÉLIBIEN 1703, op. cit. Pàg.5-6.
22  Ibíd.
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11b 11c 11d

11e 11f 11g

RECULL DE DIFERENTS REPRESENTACIONS HÔTEL DU CHENIL 
(detalls de plànols generals): a.1669-70  b.1679  c.1715.Naudin  d.1702  
e. Vers 1700 f. 1746, Delagrive g.1763.

10

10. Planta general del Versalles de 1703 
publicada a la descripció de Jean-Fran-
çois Félibien: Description sommaire de 

Versailles ancienne et nouvelle.
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a la italiana. Veiem també el gran pati central on donen tots els patis laterals, més petits, generats 

per les diferents edificacions separades del cos principal. I també, a l’altra costat de l’Avinguda de 

París, l’Hôtel de Conty:

La ressemblance & la simetrie parfaite que l’on tyrouvera par dehors ente l’Hôtel de 

Conty & le logement de M. le Grand Veneur, doit faire connoître que l’un & l’autre 

bâtiment ont été faits sur un mêmem dessein. L’Hôytel de Conty fut achevé le premier.23

L’accés principal a la casa del rei a través de l’avinguda central, la de París, deixa a banda i banda, 

les residències dels principals cortesans. Primer passa entre l’hôtel del grand maître de la maison du 

roy24 i el grand veneur; després, entre les dues écuries. Finalment arribar a la plaça d’armes.25 En el 

plànol de 1715 de Naudin, le Chenil apareix com a  Hôtel de La Rochefoucauld [fig.11c.]. La cosa 

no deixa de ser curiosa. Probablement el dibuixant rotula el nom dels edificis just abans que el fill 

vengui el càrrec al comte de Toulouse.26 

Lluny del tràfec del castell, le Chenil és el lloc on el duc de La Rochefoucauld passarà els seus 

darrers anys. Dèiem a l’inici que la pèrdua de vista el converteix en una molèstia. S’hi retirà l’any 

1709 i aquí morirà l’11 de gener de 1714, com un gos sarnós al qual no es vol matar i alimentem tot i 

esperant la seva mort.27 L’oblit és allò que espera a tots aquells que han estat estimats per el rei.28

2. LE GRAND MAÎTRE DE LA GARDE-ROBE

Per saber qui és, què és i què fa el Grand Maître de la Garde-robe l’any 1701, ens hauríem de 

remetre a l’État de 1702.29 El primer volum està dedicat a la Maison du Roy. S’estructura en setze 

capítols: I. Grand-Aumônier; II. Grand Maître de la Maison du Roy; III. Grand Chambellan; IV. 

Officiers por les logemens & Bâtimens de Maisons royales; V. Gardes; VI. Grand Écuyer; VII. 

Officiers pour les voyages; VIII. Des plaisirs; IX. Des autres Plaisirs; X. Juge de la Cour; XI. Grand 

Maître de Cérémonies; XII. Introducteurs des Ambassadeurs; XIII. Des barbiers-chirugiens; XIV. 

Des Thrêsoriers; XV. Marchands & Artisans; i XVI. Des privilèges des comensaux.

La Garde-robe està inclosa en el tercer capítol: Du Grand Chambélan & toutes ses dépendances, 

suites, & subordinations. En termes generals, un cop  es crea el càrrec de Grand Maître de la Garde-

robe l’any 1669, l’estructura interna del capítol III es manté invariable al llarg de tots els États,. 

Pel que fa a l’estructura de càrrecs, l’État de Nicolas Besongne de 167430 no és massa diferent al 

de Trabouillet de 170231, tot i que, evidentment canvien alguns titulars dels càrrecs. Els États es 

23  FÉLIBIEN 1703, op. cit. Pàg.6-7. 
24  A la descripció de Félibien encara surt referit com a hôtel de Conti. En plànols posteriors surt referit com a l’hôtel del grand 
maître de la maison du roi. L’any 1701 el grand maître és Monsieur le Prince (l’hem conegut com a Monsieur le Duc a la festa de 
1664); cosí-germà del príncep de Conti.
25  Sobre l’estructura de la ciutat en parlarem més endavant, al capítol 8, “L’eix est-oest com a emplaçament”.
26  SAINT-SIMON, 1985 Vol. IV. op.cit. pàgs.730-731. 
27  SAINT-SIMON, 1985 Vol. IV. op.cit. pàg.1002. (anotacions al diari de Dangeau).
28  “Tels ont été ses sentiments à la mort de presque tous ceux qu’il a aimés et comblés de faveurs et de grâces” 
(SAINT-SIMON, 1985 Vol. IV. op.cit. pàg.728). Saint-Simon dedica uns quants passatges al duc de La Rochefoucauld; 
especialment a la vergonyosa mort al Chenil. Incloure’ls tots aquí seria excessiu. 
29  Els États són uns reculls ofi cials, publicats periodicament, on surten referits els càrrecs a la maison du roy (entre d’altres coses): 
les seves funcions, la història del càrrec, el titular, etc. 
30 BESONGNE, Nicolas. L’Etat de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs, marêchaux de France, et autres offi ciers de 
la couronne (…), Paris, A. Besongne, 1674, 2 vol. ; vol. 1. Editat en línea per  C. zum Kolk dans le cadre du projet Curia, Centre de 
recherche du château de Versailles, 2008. Pàgs.11-342.
31  TRABOUILLET, L. (éd.), L’Etat de la France, contant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France : les Evêques, les 
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publiquen amb certa periodicitat. És freqüent que el redactor aprofiti passatges sencers dels États 

anteriors allà on les coses no han canviat:

La Charge de Grand Maître de la Garderobe, a été créée le 26. Novembre 1669. 

François Duc de la Rochefoucaud, Prince de Marcillac, Chevalier du Saint Esprit, Pair 

& Grand Veneur de France, est à présent Grand-Maître de la Garderobe. Il a épousé le 

13. Novembre 1659. Jeanne-Charlotte du Plessis de Liancourt sa cousine, petite fi lle & 

unique héritiére de M. le Duc de Liancourt ; de laquelle il a François de la Rochefoucaud 

huitiéme du nom, Duc de la Rocheguyon, Comte de Durtal, Marêchal de Camp, receu en 

survivance à ces deux Charges de Grand-Maître de la Garderobe, & de Grand Veneur, 

desquelles il a prêté le serment de fi délité & pris possession, qui a épousé Mademoiselle 

de Louvois le 23. Novembre 1679. & Henry de la Rochefaucaud, Marquis de Liancourt, 

Brigadier d’Armée.32

L’antiguitat del càrrec de grand chambéllan fa aquest càrrec molt més prestigiós que el de grand 

maître de la garde-robe, que sobre el paper és el seu subordinat. Les funcions de la garde-robe, 

a mida que la cort evoluciona, acabant ocupant un espai propi i requerint titulars especialitzats. 

Originalment però, era una de les tasques del grand chambéllan.33 Una vegada es crea el càrrec de 

grand maître de la garde-robe per damunt dels dos simples maîtres de la garde-robe, aquest participa dels 

privilegis dels Grands Offi ces de la Cour  com poden ser-ho el Grand Aumônier de France34, Gran Maître 

de la Maison du Roy35, el Grand Chambelain36, Grand Écuyer37, Grand Veneur38, Grand Fauconier, 39 Grand 

Louvetier.40 

Els noms dels detentors d’aquests càrrecs també ens diu molt de la seva importància: el de Monsieur le 

Prince, primer príncep de sang, cosí del rei (Gran Maître de la Maison du Roy) i el del duc de Bouillon 

(Grand Chambelain). El Grand Maître s’encarrega de la casa del rei, especialment de La Bouche; el Grand 

Chambelain, de tot allò vinculat a l’apartament del rei: chambre, antichambre, cabinet i garde-robe.

Juridictions du Roïaume ; les Gouverneurs des Provinces, les Chevaliers des Ordres du Roy, &c. (...). Paris, Charles Osmont, 1702, 
3 vol.; vol. 1, p. (). Edité en ligne par le Centre de recherche du château de Versailles. Versailles, 2009 :http://chateauversailles-
recherche.fr/curia/documents/roi1702.pdf.
32  TRABOUILLET, État 1702, op cit. Pàg.193
33 “Antiquitez de cette Charge. / Si les Officiers ont d’autant plus d’honneur, qu’ils approchent le plus prés & le plus 
souvent de la personne du Roy : le Grand Chambélan y participe le plus, puisqu’il se peut toûjours trouver proche de Sa 
Majesté, & qu’il a un rang fort considerable auprés du Roy, dans toutes les plus belles cérémonies. 
Cette Charge est fort ancienne, & l’on peut juger de sa grandeur par la noblesse de ceux qui l’ont toûjours possédee. 
Le Chambrier avoit autrefois grande jurisdiction sur les Merciers, & plusieurs  autres Métiers qui se mêlent de vêtemens 
: & pour cet effet, il établissoit sous lui un Visiteur de telles marchandises, appellé le Roy des Merciers, c’est à-dire, 
Correcteur ou Syndic, qui examinoit aussi les poids, les mesures, les balances, & les aunages des Marchands. Sa Justice 
êtoit renduë à la Table de Marbre du Palais par un Maire Iuge, & autres Officiers. 
Le Grand Chambrier étoit un des premiers Officiers qui signoient anciennement les Chartres & Lettres de conséquence. 
Il gardoit autrefois les coffres & les thrêsors du Roy qui étoient en la Chambre, aïant le maniement des Finances, comme 
nous voïons encore en plusieurs endroits que le Chambrier, Camerlingue ou Chambélan est aussi Thrêsorier, & reçoit 
tous les revenus ; & c’étoit à lui ou aux petits Chambélans & Thrêsoriers, de porter l’argent du Roy pour ses libéralitez 
& autres dépenses nécessaires. Il prenoit pour son droit la dixiéme partie de ce qui entroit aux coffres du Roy. Il donnoit 
les récompenses annuelles aux Soldats, & faisoit les présens aux Ambassadeurs. 
La Charge de Grand Chambélan, & celle de Chambrier ont été distinguées : comme on le reconnoît entre autres preuves, 
par un ancien droit des Marchands qui païoient 16. s. dont le Grand Chambélan en retiroit dix, & le Chambrier recevoit 
les six autres. La Charge de Chambrier fut supprimée en la personne de Charle Duc d’Orleans, l’an 1544. ou plûtôt 
François I. fit de cette Charge, pour lors séparée de celle de Grand Chambélan, celle de Premier Gentil-homme de la 
Chambre.  Le Grand Chambélan a droit d’assister avec le Roy au jugement des Pairs” (TRABOUILLET, État 1702, op cit. Pàgs 
136-138).
34  CAP I: Cardinal de Bouillon, Emmanuelle Theodose de la Tour d’Auvergne
35  Cap II: Monsieur Le Prince 1674
36  Cap III: Duc de Bouillon 1674
37  Cap IV: Louis de Lorraine, comte d’Armagnac
38  Cap XIII: Charle-Maximilian de Belleforiére, Marquis de Soyecourt
39  Cap XIII. Article II  Nicolas Dauvet, Comte Desmarêts
40  Cap XIII. Article III Michel Sublet, Chevalier, Marquis d’Heudicourt
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Una de les marques de la importància del càrrec també ve donat per la forma de jurar-lo: directament entre 

les mans del rei. Això tants ens parla del seu prestigi com de la seva relativa independència respecte el 

Grand Chambellan. Just per sota, el gran maître de la garde-robe disposa de dos Maîtres de la garde-robe, 

que també juren el càrrec directament davant del rei. La resta de càrrecs de la garde-robe juren el seu càrrec 

davant el Grand Maître de la Garde-robe.

Le Grand-Maître de la Garderobe prête serment de fi délité entre les mains du Roy, & le 

reçoit des quatre Premiers Valets de Garderobe, des Valets de Garderobe ordinaire & de 

quartier, du Portemalle, des Garçons de la Garderobe, des Tailleurs, de l’Empeseur, & des 

autres Offi ciers de la Garderobe & des Marchands fournissans. 

Tal com es redacten els États, no sempre és fàcil entendre la jerarquia antre càrrecs i les relacions 

de subordinació: canvis tipogràfics irregulars, subcapítols com el de la Garde-robe marcats amb el 

número 2, sense que haguem vist abans cap subcapítol amb el número 1 (per la tipografia, intuïm 

que és el subcapítol dedicat a la Chambre).41

El grand maître de la garde-robe té cura del vestuari, de la roba interior i les sabates de sa Majestat; 

s’encarrega de guardar-ho tot quan el rei no ho utilitza: L’État de 1702 descriu amb detall les 

funcions del Grand maître de la garde-robe (en realitat el text és gairebé el mateix des de l’État de 

167442): 

Il a soin des habits, du linge & de la chaussure de Sa Majesté, & dispose de toutes ces 

hardes quand le Roy ne veut plus s’en servir. Le Grand-Maître de la Garderobe donne 

la chemise à Sa Majesté, en l’absence des Princes du Sang, ou légitimez, du Grand-

Chambélan, & des Premiers Gentils-hommes de la Chambre. 

Le matin, & quand le Roy s’habille, il met à Sa Majesté la camisole, le Cordon bleu, & lui 

vêt son juste-au-corps : le soir, & quand on deshabille le Roy, il lui présente sa camisole 

de nuit, & quelque temps aprés son bonnet & son mouchoir de nuit, & lui demande quel 

habillement il lui plaira prendre le lendemain. 

Aux jours des grandes Fêtes solemnelles, il met le manteau sur les épaules du Roy, & lui 

met aussi le Colier de l’Ordre, aprés qu’il est habillé. 43

En resum, tenir cura de la roba del rei i participar en algunes des les cerimònies més importants. 

Al segon paràgraf (le matin...) fa referència al Lever du Roi. A l’État de 1702 (no és l’únic), la 

cerimònia del Lever es descrita munuciosament; des de la pàgina 254 fins a la 286; més de trenta 

41  “Al defi nir qué cargos habían de ser desempeñados solamente por nobles y qué ofi cios entraban en la herencia nobiliaria, 
escritores como Jean du Tillet y Charles Loyseau ponían en Francia todo su empeño en sacar algun orden del caos.” DUINDAM, 
Jeroen. Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780. Antonio Machado libros. Madrid, 2009. 
Edició original en anglès de 2003. pàg.143

42  Il a soin des habits, du linge & de la chaussure de sa Majesté, & le Roy luy acorde ordinairement ses dêpoüilles. Le Grand 
Maître de la Garderobe donne la chemise au Roy, en l’absence du Grand Chambellan & des Premiers Gentilshommes de la 
Chambre : le matin il met le Cordon bleu au Roy, luy vest son pourpoint, & luy prêsente son êpée : le soir, il luy prêsente son bonet 
& son mouchoir, & luy demande quel habillement il luy plaira prendre le lendemain. Aux jours des grandes Fêtes solennelles, il 
atache le Collier de l’Ordre au Roy aprês qu’il est habillé. Veure: BESONGNE, Nicolas, L’État de la France où l’on voit tous les 
princes, ducs et pairs (...), Paris, A. Besongne, 1674, 2 vol.; vol. 1. (pàg.100) Editat en línea per C. zum Kolk dans le cadre du projet 
“Curia”, Centre de recherche du château de Versailles, 2008 (http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/roi1674.pdf).

43  TRAD: El Grand Maître de la Garderobe dóna la camisa a Sa Majestat en absència dels Prínceps de Sang. Al matí, quan el rei 
es vesteix. Li posa la camisole, el Cordon bleu i el juste-au-corps / A la nit quan es desvesteix al rei, li presenta la camisole de nit, 
al cap d’una estona el bonnet i el mocador de nit / Li pregunta com voldrà anar vestit el dia següent / Els dies en què hi ha Grans 
celebracions solemnes (Grandes Fêtes Solemnelles) ell posa la capa (manteau) sobre les espatlles del rei, i també li posa el Colier 
de l’Ordre, quan el rei ja està vestit. / Té el seu allotjament en el mateix edifi ci (logis) que el rei. / Quan el rei dona una audiència 
als Embaixadors, le GM GR ocupa la plaça que hi ha darrere elfauteüil de Sa Majestat; al costat del Premier Gentilhomme de la 
Chambre o del Grand Chambelain; & prèn la gauche de la chaise du Roy (TRABOUILLET, État de 1702, op cit. Pàg.95).
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pàgines.44 Ara però, quan toca descriure el càrrec del Grand Maître de la garde-robe, el text només 

refereix aquelles accions de la cerimonia efectuades pel duc, sense fer cap referència al conjunt de 

la cerimònia que li donen sentit. És una concepció absolutament mecànica del cerimonial. Cada una 

de les accions que el composen és aillable de la resta. El mateix podríem dir respecte la cerimònia 

del Grand Coucher (al text citat comença amb le soir...).

L’État de 1683 afegia també l’honor de disposar d’una plaça a la carrossa del rei.45 L’État de 1702 

ja no hi fa menció. Sí fa menció explícita però, al seu allotjament:

Il a son appartement dans le Logis du Roy.46

A més de les cerimònies domèstiques, el Grand Maître també participa en d’altres cerimònies més 

solemnes com la recepció d’ambaixadors:

Quand le Roy donne Audiance aux Ambassadeurs, le Grand-Maître de la Garderobe a sa 

place derriére le fauteüil de Sa Majesté ; à côté du Premier Gentil-homme de la Chambre, 

ou du Grand Chambélan ; & prend la gauche de la chaise du Roy. 

Evidentment l’État no pot incloure tots els privilegis associats al càrrec. Aquests fluctuen i es 

confonen amb els privilegis concedits a la personsa que ostenta el càrrec. Així, per exemple, sabem 

que a més de ser rere el rei durant les audiències amb els ambaixadors, el duc de La Rochefoucauld 

també aconsegueix, després d’una agre disputa amb el bisbe d’Orleans, obtenir una plaça rere el 

rei a la capella, durant els sermons del pare Séraphin. Pel que sembla, el rei havia amonestat a La 

Rochefoucauld i al duc de Vendôme per no anar a la capella. La Rochefoucauld, hàbil cortesà, havia 

arguït que li ere incòmode assistir-hi ja que no tenia cap plaça assignada; el rei li concedeix situar-

se al seu darrere, amb el Grand Chambéllan, el premier gentilhomme de la chambre i le capitaine 

des gardes du roy. Segons l’etiqueta, això no hauria de ser així. És un privilegi adquirit per La 

Rochefoucauld que acabarà convertint-se en norma.47 L’anècdota ens interessa: l’etiqueta no és una 

entitat rígida; la psicologia dels cortesans també juga un paper importants en el complicat joc de 

poders sempre fluctuant.

En realitat, les funcions cortesanes tot i apuntar cap a un sistema, encara estan plenes d’excepcions:

Le Grand-Maître de la Garderobe fait faire tous les habits ordinaires du Roy : mais les 

Premiers Gentils-hommes de la Chambre ordonnent aux Intendans & Contrôleurs de 

l’Argenterie & menuës affaires de la Chambre, de faire faire le premier habit de chaque 

deüil, & les habits par extraordinaire, comme quand il y a bals, balets, mascarades, 

carousels, tournois & autres divertissemens.

Si bé el Grand maître de la garde-robe s’encarrega del vestuari del rei, són els Premiers Gentils-

hommes de la Chambre qui s’ocupen del vestit del primer dol i altres vestits no ordinaris.

44  Ens hi referirem amb detall al capítol 9
45  BESONGNE, État de 1683, op cit. Pàgs.193-194: Le Roy luy fait l’honneur de luy donner place dans son carosse.
46  Als États anteriors a l’establiment de la cort a Versalles, el seu allotjament oficial es troba al Louvre. Així, a l’État de 
1674: Il est logé au Louvre.
47  “(...) Le capitaine des gardes derrière le Roi, qui a le grand chambellan à sa droite et le premier gentilhomme de la chambre à 
sa gauche et jamais que ces trois-là jusqu’à cette quatrième que M. de La Rochefoucauld sut tirer sur le temps pour sa charge, qui 
n’en avait point, qui est nouvelle, et que le Roi fi t pour Guitry, tué au passage du Rhin, auquel M. de La Rochefoucauld succéda.(...). 
(Veure SAINT-SIMON. 1696 op.cit. pàg 283) 
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Dèiem que el càrrec de Gran maître de la garde-robe es honorífic. El pes de la funció, el treball 

real,  recau en els seus subordinats. Ell administra les seves retribucions econòmiques i fa i desfà 

els càrrecs. 

Inmediatament sota seu hi ha els dos maîtres de la garde-robe. Serveixen per any. El de 1701 és 

Loüis de Caillebot, marquès de la  Salle, que també s’allotja al mateix edifici que el rei. La inusual 

assiduitat del duc de La Rochefoucauld (molts se n’estranyen) buida de continguts funcionals 

la figura del maître de la garde-robe. En tot cas, algunes de les seves funcions, especialment les 

honorífiques, estan prefixades. Quan als matins toca vestir el rei, és el maître de la garde-robe qui 

li presenta la corbata, el mocador, els guants, el bastó i el barret. El rei buida les butxaques del 

vestit que deixa, per omplir les del vestit que pren i és el maître de la garde-robe qui li presenta les 

butxaques. Al vespre, quan el rei surt del seu gabinet, el maître de la garde-robe l’està esperant per 

agafar els guants, el bastó, el barret, i l’espasa amb el cinturó. Durant el Lever du roi, després de la 

pregària, quan el rei torna a la butaca, él maître de la garde-robe li treu el juste-au-corps, el vestit i 

el cordon bleu; també li agafa la corbata. Al igual que el Grand maître de la garde-robe, els maîtres 

de la garde-robe figuren en les recepcions d’ambaixadors i pugen a l’estrada.

Tot això passa així al marge de si La Rochefoucauld hi és o no hi és.

Per sota del maître de la garde-robe hi ha el Premier Valet de Garde-robe: quatre per any servint 

trimestralment (en quartier). L’any 1701: Gabriel Bachelier (gener), Jean Quentin (abril i juilol) i 

Claude-Nicolas-Alexandre Bontemps (octubre). És ell qui veritablement s’encarrega de dirigir la 

garde-robe. Pel que fa al cerimonial, encara que el grand maître i els dos maîtres hi siguin, la seva 

participació també està estrictament definida. Al Lever du Roy, és ell qui presenta al rei les seves 

chaussons i jarretiéres. Al vespre, durant Le coucher du roy, mentre el maître de la garde-robe estira 

la màniga dreta del vestit del rei, el premier Valet de Garde-robe estira de la màniga esquerra. Reb 

el juste-au-corps, el vestit, el cordon bleu i li ho dona a un dels Officiers de la garde-robe. Després 

desfà la jarretière esquerra i li dóna al Valet de la garde-robe. Corda el llaç de la màniga esquerra 

de la camisa del rei. 

Després del Grand Maître de la garde-robe, dels dos maîtres de la garde-robe i dels quatre Premiers 

Valets de garde-robe ve una extensa llista de subordinats servents.

En primer lloc, els setze Valets de Garde-robe. Serveixen per trimestre, de quatre en quatre. A més, 

hi ha un Valet de garde-robe ordinaire que sempre està al servei del rei. L’État no especifica si és un 

cinquè Valet o si és un dels quatre en quartier.

En segon lloc, hi ha el porte-malle, que té l’obligació de saber muntar a cavall per poder servir al rei 

en tot moment. Porta la maleta (malle) coberta amb una gualdrapa (housse) brodada amb or i amb 

les armes i la divisa del rei.

En tercer lloc, quatre Garçons ordinaires de la Garde-robe. Tenen cura de tot el vestuari del rei 

i també de les joies, de les espases adornades amb diamants, de les creus de l’ordre, també de 

diamants.
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En quart lloc ve un extens grups de subordinats, encarregats de la confecció del vestuari. Tres 

sastres-sabaters (Tailleurs-Chaussetiers); a més de fer la roba del rei, un d’ells, Sieur Autran, ha de 

ser present al Lever du roi per si cal arreglar alguna prenda. També hi ha Un empeseur ordinaire; 

s’encarrega de netejar la roba. A més, un dels Valets de la Garde-robe, el Sieur Etienne de Miramond, 

té l’encarrec concret (és un commis i no un officier) de tenir cura de les corbates del rei. Després, 

Una Remplisseuse (també es tracta d’un encàrrec puntual) va cada dia a la garde-robe per remplir 

les points & dentelles.

El següent grup, venen els servents exteriors: vint-i-sis marchands, artisans & gens de metier del 

vestuari del rei. Cal incloure els brodadors,els pelleters, els cosidors, sabaters, barretaires, etc. Una 

llarga llista de comerciants i proveïdors que sempre estan a disposició del grand maître de la garde-

robe. Els pot retenir sempre que vulgui i el temps que calgui.

En sisé lloc, de fet formen una secció apart, hi ha el personal administratiu. Dèiem que les despeses 

depenen del grand maître, però en la mesura que el seu càrrec és honorífic, la feina real la fan els 

Intendants i Contrôleurs géneraux de l’argenterie et des menus. En servei un per any. El de 1701 

és monsieur Le Fevre. S’encarrega de portar els comptes de totes les despeses generades per la 

garde-robe. Divideixen la despesa en La dépense por la Personne du roy (vestits, roba interior, 

altres ornements, joies) i La dépense hors de la Personne (mobles i argenteria dels apartaments del 

rei; i també totes aquelles despeses extraordinàries degudes a balls, ballets, comèdies, mascaradess, 

carrousels, tornejos i altres divertiments). Així, els càrrecs econòmics, ocupant-se de tot, desdibuixen 

els límits entre chambre; garde-robe i divertissements royaux (que formen part d’un altre capítol).

Per acabar de complicar qualsevol lectura en clau jeràrquica o sistemàtica, els contrôleurs no juren el 

càrrec davant del grand maître de la garde-robe, sinó que ho fan davant del Canceller (Chancellier) 

i de la Chambre des comptes.  És aquí on anualment han de presentar el seu exercici de control de 

la despesa.

115



  
LA GARDE-ROBE.
Sobre el plànol de Mortin hem marcat en verd l’espai 
destinat a la Garde-robe du roi. L’apartament del 
Grand-Maître (verd més fosc) ve marcada amb el 
número 13. La resta de la Garde-robe està ocupada 
per: 9. Appartement du premier valet de la Garde-
robe / 10. Garde-robe du roi / 11-12. Garçons de la 
chambre du roi.

3. LA GARDE-ROBE L’ANY 1701

Il a son appartement dans le Logis du Roy: La Rochefoucauld gaudeix del prestigi que li atorga 

ser aprop del rei. La funció bàsica de la garde-robe, vestir el rei, explica la proximitat dels dos 

apartaments. Tan sols els separa un forjat de bigues de fusta. L’ordre espacial es correspon amb 

l’ordre domèstic llistat pels États. Més enllà del nombre de títols nobiliaris, de l’antiguitat del 

llinatge, el valor del duc es mesura pel rang que ocupa en la complexa jerarquia de càrrecs cortesans. 

I és aquesta proximitat entre els apartaments el que millor explica el seu rang.

El duc disposa d’aquest apartament al castell des de 1684.48 El conservarà fins a la seva mort, tot i 

que abans, l’any 1709, es retirarà definitivament al Chenil. Quan el duc mori, l’11 de gener de 1714, 

el seu fill, François VIII, obtindrà els seus càrrecs i per tant, també l’allotjament.El plànol de Mortin 

[fig.12] ens dóna una idea de l’extensió de l’apartament del Grand Maître de la Garde-robe. Es tracta 

de l’apartament CC9, situat a la planta baixa del cos central. Té forma de L i s’emplaça a l’angle 

sud-oest del Pati de marbre, dins les traces de l’antic castell de Lluís XIII. 

Actualment no queda ni rastre de l’antiga disposició de l’apartament.49

48  Algunes dates: la cort s’instal·la a Versalles el 6 d’abril de 1682. Tanmateix, no és fi ns 1684 que el rei s’instal·la de nou al voltant 
del pati de marbre. Acondicionar l’apartament interior del rei implica obres importants. La principal és ampliar la crujia sud de 
l’antic castell. La garde-robe es col·loca just a sota de l’apartament del rei. Una nota de Hardouin-Mansart a Colbert amb data del 
27 de juny de 1684, es refereix a l’inminent fi  de les obres d’acondicionament: “L’appartement de M. le duc de La Rochefoucauld 
: la maçonnerie sera fi nie mercredi prochain aussi bien que l’ajustement de la sculpture de la corniche de la chambre qui avait 
été rompue en raccommodant la plancher. Rivet promet toute la menuiserie du dit appartement conformément à l’ordre que 
Monseigneur m’en a donné le dix ou au plus tard le douze du mois prochain” (A.N O1 1762A dossier 2; citat a: NEWTON, William R. 
L’espace du roi, La Cour de France au château de Versailles, 1682-1789. Paris: Fayard, 2000. Pàg.138).
49  Actualment, el sòl de l’antic apartament cau per sota del pati de marbre; quan La Rochefoucauld hi viu, és a través d’aquest pati 
de marbre, l’antic pati d’armes de Lluís XIII, que s’accedeix a l’apartament. L’estat amb què el trobem avui en el Versalles-museu 
no té res a veure amb l’estat de l’apartament en vida de La Rochefoucauld. L’any 1747 l’apartament del Grand maître de la garde-
robe passa a formar part de l’apartament del Delfí. Es redistruibueix l’interior. S’enderroquen els murs. Les tres peces que donaven 
al pati de marbre es converteixen en un sol espai. També es rebaixa el terra per anivellar-lo amb el de les peces de la part nova que 
donen als jardins
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116



L’emplaçament en angle de l’apartament del Grand maître de la garde-robe condiciona la seva 

distribució interior. Segons l’État de 1741,50 l’apartament està format per nou peces, quatre d’elles 

amb xemeneia, més quatre entresòls. No es fàcil detectar les nou peces en el plànol de Mortin. En 

comptem deu en lloc de nou. A més del plànol de Mortin, disposem d’altres dibuixos com el de 

Dubois, més detallat i probablement també més rigurós [fig.13]. Tot i ser de 1732,51 en la mesura 

que l’apartament es manté inalterat fins 1747, ens és perfectament útil. D’altra banda, pel que fa a la 

distribució, si el comparem amb el dibuix de Mortin costa percebre cap canvi rellevant [figs.13-14] 

Tots dos plànols col·loquen el llit en el mateix lloc. 

En tot cas, tant el plànol de Mortin com el de Dubois són posteriors als canvis de 1701. No podem 

fer-nos una idea exacta de com afecten a l’apartament de La Rochefoucauld les obres al pis de dalt.

Parlàvem a l’inici de la modificació dels conductes de la xemeneia, que passen a situar-se sobre el 

mur de la gran galeria (del pis de dalt).52 

El plànol de Dubois aporta més informació. Assenyala amb un “E” els espais que tenen un entresòl. 

Aquí sí que en comptem quatre, tal com marca l’État de 1741.53 Conèixer les alçades dels espais i 

saber si disposen de xemeneia, ens permet distingir les peces principals de les secundàries. En tot 

cas, ni Mortin ni Dubois especifiquen per a què serveix cada una d’aquestes peces. A diferència dels 

espais directament vinculats a la representació del rei, és difícil trobar textos que expliquin amb 

detall com s’usen els espais que no formen part de l’espectacle.

Si en el cas de l’interior burgès, encara podem récorrer a la pintura de gènere (el matrimoni Arnolfini 

és ja un lloc comú des del qual extraure conclusions), l’ethos aristocràtic de cortesans com La 

Rochefoucauld no mostra cap interès per representar-se en una domesticitat que probablement ni tan 

sols saben que existeix. Són els servents qui s’encarreguen de fer funcionar l’apartament (encendre 

el foc, servir el menjar, buidar l’orinal). La imatge que el noble projecte de sí mateix es troba a 

l’escut d’armes, al camp de batalla i a les partides de caça: Chieto fuor, commoto dentro.

L’État ens informa que la remuneració del càrrec de grand maître de la garde-robe inclou una partida 

especial per a l’alimentació del titular54  En tot cas, als dibuixos no hi ha rastre de cap cuina. Potser a 

la peça 9, on hi ha una escala per pujar a l’entresòl. Tampoc veiem banys. A Versalles, algunes de les 

funcions de l’habitatge, per a nosaltres bàsiques, són segregades fora de l’allotjament.55 No deu ser 

el cas d’aquest apartament, tenint en compte el rang de l’allotjat. En tot cas, l’any 1701, el bany 

encara és una activitat associada al plaer. Deixant de banda el cèlebre apartament dels banys del 

rei, al igual que passa amb el menjar, no hi ha cap espai especialment acondicionat per al bany.

50  État de France, citat a (NEWTON, 2000, op. cit.) 
51  Forma part d’una col·lecció de làmines datades l’any 1732. L’original es troba a la Bibliothèque municipale de 
Versailles: Nº id: Manuscrit F 462_fol 6. Disponible en format digital al banc d’imatges del CRCV (Centre de récherche 
du Château de Versailles).
52  No disposem d’un plànol fi able on aparegui la disposició de l’apartament just abans del canvi de 1701. Les memòries parlen 
d’un desplaçament que només afecta als conductes de la xemeneia i no a la xemeneia. Podem deduir que la distribució de 
l’apartament roman pràcticament igual.
53  Ens referim a l’État de 1741 perquè és el primer que inclou una classifi cació acurada dels espais, numerats, i de les seves 
assignacions (NEWTON, 2000, op.cit.)
54  El subratllat és nostre: Il a 19600 liv. d’appointemens, sçavoir 3500. d’anciens gages, 6000. liv. d’autres appointemens, 360. liv. 
pour la nourriture d’un quatriéme Mulet, sur l’Etat des Menus de la Chambre, 110. l. pour augmentation de droit de lit sur l’Etat 
de l’Argenterie, 2380. liv. sur l’Etat de la Chambre aux deniers, pour l’ordinaire de pain, vin, bois, & bougie : ainsi qu’en joüissent 
les Premiers Gentils-hommes de la Chambre, & 7250. liv. pour augmentation d’appointemens, sur l’état qui s’expédie à la fi n de 
l’année (TRABOUILLET, État 1702, op cit. Pàg. 104).
55  Cal tenir en compte que tot i la fastuositat de les fonts, les instal·lacions d’aigua a l’interior dels habitatges no es desenvoluparan 
fi ns el segle XVIII i, sobretot, a Anglaterra. En tot cas, tenir o no tenir cuina depèn de molts factors. Els apartaments més luxosos, 
disposen de cuines pròpies, segregades de l’espai principal. Es situen a les plantes semisoterrades de les ales nord i sud. 
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13                                                                                             14

15

L’APARTAMENT DEL GRAND MAÎTRE DE LA GARDE-ROBE
13. Detall del plànol de Dubois, 1732. Hem marcat amb groc els espais amb altell. Tot 
i tractar-se d’un plànol molt posterior, encara descriu un estat pràcticament igual al de 
1701. Encara falten més de deu anys per a què tot quedi arrasat i passi a formar part de 
l’apartament del delfí. 14. Un detall del plànol de Mortin. Malgrat les irregularitats del dibuix, 
la distribució és molt similar a la del plànol de Dubois. Coincideix fi ns i tot la colocació dels 
llits. 15. Detall d’una secció per l’apartament del Grand maïtre de la Garde-robe (A). Si 
considerem que al damunt hi ha l’avantcambra del gran cobert, un espai molt concorregut 
d’accés públic, sorpren la fi na línea (un forjat de fusta) que separa l’espai privat en planta 
baixa, d’un espai públic al seu damunt.
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Choisy ens assegura que els espais no queden determinats (ni s’anomenen) pel seu ús.56 

Tanmateix, en una de les notes que Hardouin-Mansart passa a Colbert durant la construcció de 

l’apartament, l’arquitecte parla d’una petite salle à manger.57 En tot cas ni Mortin ni Dubois 

inclouen cap llegenda sobre l’ús dels espais. 

Segons els dibuixos, a l’apartament del duc detectem tres espais principals.58 Els hem numerat 

1, 3 i 6  [fig.13]. Potser es corresponen amb l’Avantcambra, la cambra i el gabinet. Potser el 

gabinet és la petite salle à manger de la que parla Hardouin-Mansart. Tot són suposicions. 

Només tenim certesa pel que fa a la cambra. Ja ho hem dit abans: a la peça 1 hi ha un llit. Al 

plànol de Dubois no ve marcada amb cap “E”, cosa que ens permet assegurar que es tracta d’un 

espai alt (una mica més de cinc metres). Al costat del llit hi ha una xemeneia, un altre distintiu 

que ens permet pensar en una peça principal. El llit és al racó (en això també coincideixen els 

diferents dibuixos).59 La seva posició allibera l’espai central de la peça. 

La chambre o cambra no és assimilable al que avui entenem com a dormitori. Si llegim entrelínies 

un comentari de Saint-Simon, podem fer-nos una idea del seu potencial:

En y entrant, quelle fut notre surprise, j’ajouterai notre honte, de trouver M. de La 

Rochefoucauld seul dans sa chambre jouant aux échecs avec un de ses laquais en livrée 

assis vis-à-vis de lui! La parole en manqua à M. de Chevreuse et à moi, qui le suivais. M. 

de La Rochefoucauld s’en aperçut et demeura confondu lui-même. Il ne lui en fallait pas 

tant pour recevoir la visite de M. de Chevreuse, qu’il ne voyait jamais qu’aux occasions; 

il balbutia, il s’empêtra, il essaya des excuses de ce que nous voyions, il dit que ce laquais 

jouait très bien, et qu’aux échecs on jouait avec tout le monde. M. de Chevreuse n’était 

pas venu pour le contredire, moi encore moins; on glissa, on s’assit, on se releva bientôt 

pour ne pas troubler la partie, et nous nous en allâmes au plus tôt.60

Aquest fragment de Saint-Simon, més enllà del judici moral sobre el duc, ens permet comprendre 

algunes coses. A la Chambre s’hi dorm, hi ha el llit, però també és un espai on rebre els visitants. 

Chevreuse i Saint-Simon hi entren sense cap problema. Sorprenen al duc jugant a escacs amb un 

lacai. L’avergonyiment del duc, près en falta (seure amb un lacai com si fos un igual) indica que 

ningú no ha anunciat als visitants. La Rochefoucauld i el seu lacai seuen un davant de l’altre. La 

Chambre no és només el lloc del llit, també és un estar. Bona part de la vida dins l’apartament es 

fa a la Chambre: s’hi menja, s’hi prega, s’hi llegeix, s’hi escolta música,61 s’hi juga als escacs. 

De fet un dels espais de sociabilitat típics de l’Ancien régime és la ruelle: l’espai  que hi ha entre 

el llit i la pared. Grans conversadores reben als seus convidats jagudes sobre el llit, els visitants 

s’aposenten a la ruelle [fig.16].62 

56  CHOISY, Auguste. Histoire de l’Architecture, vol II. Gauthier-Villars imprimeur-libraire, Paris, 1899. Pàgs. 751-753.

57  A.N.O1 1762 Dossier 2 / 28.4.1684. Hardouin-Mansart à Colbert: “J’ai envoyé encore... une copie du mémoire de M. le 
duc de La Rochefoucauld avec le plan marqué par alphabet relatif au mémoire et le dessin de la menuiserie  de la peite salle à 
manger et petite galerie sur la petite cour, et à l’égard de la menuiserie du petit passage [...] (NEWTON, 2000, op. cit. Pàg. 138)

58 La plupart [dels apartaments a Versalles] se composaient d’une antichambre pour les laquais, d’une chambre, qui servait, au 
XVIIe siècle, à la fois de chambre à coucher et de salle de séjour, et d’un cabinet. Plus tard, avec le goût croissant por la vie privée, 
les pièces publiques furent dotées d’entresols pour servir de chambres à coucher. La deuxième antichambre devint au XVIIIe siècle 
salle de compagnie ou salle à manger (NEWTON, 2000, op cit. Pàg. 52).

59  Dubois i Mortin. Però no el de Blondel de 1735, quan l’apartament està ocupat per el duc de Châtillon.
60  En realitat l’episodi referit per Saint-Simon passa a Marly; però això no invalida el que pretenem explicar.
61  Als États on es descriu la Chambre du roi, el llarg llistat de domèstics també inclou músics. 
62  Veure: DUBY, Georges i ARIÈS, Philippe (dirs). Historia de la vida privada, Tomo 3: Del renacimiento a la ilustracion. Ed. Taurus 
Minor. Madrid 2001. I també: CRAVERI, Benedetta. La cultura de la conversación. Ed. Siruela. Madrid 2003.
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Duby ha assenyalat com l’existència d’una chambre a l’habitatge burgès és un indici de privacitat 

en un món on la intimitat com a tal encara no existeix.63 Els habitatges més populars es resolen en 

un espai únic; l’existència d’una segona peça indica cert acomodament social. Tanmateix, l’habitage 

aristocràtic, més ostentós, s’estructura a partir del comerç social. És freqüent l’existència de cambres 

de parada totalment obertes als visitants. La chambre du roi és el model superlatiu d’una peça oberta 

al públic on s’emplaça el llit. No és un espai privat, al menys no ho és tal com avui entenem “privat”. 

És possible que en un hôtel particular a la ciutat, l’accés a la chambre estigui més filtrat pel propi 

accés a la residència, al cap i a la fi, és una propietat privada. En el cas d’un apartament a la cort, 

la promiscuïtat entre espais, fa que els llocs de la privacitat tinguin uns límits més difusos. En certa 

forma, el rang de l’allotjat també pot mesurar-se pel nombre de peces que precedeixen a la chambre .

Exhibir un espai privat ens remet a una existència cortesana fonamentada en la mirada. Veure i 

deixar-se veure. Exhibir la privacitat davant dels estranys també és una mostra de poder. És cèlebre 

el costum del duc de Vendôme de rebre als emisaris mentre ve de ventre.64  Si ens fixem en els 

murs que delimiten la chambre de La Rochefoucauld, observarem que estan totalment triturats per 

obertures. Dues sobre el vestíbul (sobre una d’elles s’encaixa el llit); dues sobre el pati de marbre 

(la principal font de llum natural); dues sobre la llarga galeria de baix; i dues més (en aquest cas no 

hi ha dubte que es tracta de portes) que comuniquen amb una peça allargada (2). La chambre del duc 

és traspassable per la mirada. No cal entrar-hi per sorprendre’l jugant als escacs.

Dèiem que no tenim cap certesa de com s’usen la resta de peces. Les dimensions, les xemeneies i 

els entresols ens permeten sospitar que la peça 6 potser fa d’avantcambra (comunica amb una peça 

quadrada, potser un vestíbul, que dóna al pas on hi ha la porta al pati de marbre). També podem 

sospitar que la peça 3, una mica més petita, fa de gabinet o de petita sala on menjar; a través de la 

galeria de baix té vistes sobre els jardins. 
63  Ibíd.
64  La Princesa Palatina explica en una de les seves cartes, el costum de dos cortesans de fer conversa mentre comparteixen 
comun en un un Lieux commun, unes peces on s’agrupaven vàries comunes. La mateixa princesa, a la seves cartes, fa de les seves 
necessitats corporals un tema recurrent. En tot cas, les relacions amb el propi cos i el sentit de la intimitat no tenen res a veure amb 
els actuals. Si no és té en compte és impossible comprendre la congestió habitacional de Versalles (NEWTON, William R. Derrière la 
façade: Vivre au château de Versailles au XVIII e siècle. Paris: Perrin, 2008).

16

16. ESPAIS DE LA SOCIABILITAT DINS 
L’ESFERA PRIVADA: LA RUELLE. Un gra-
vat de l’època on dues convidades, asseg-
udes a la ruelle, parlen amb la senyora de la 
casa, asseguda al llit de la seva cambra.
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L’única  certesa que ens dónen els plànols és la forma d’accedir a l’apartament. Hi ha un pas que 

connecta el pati de marbre amb el pati interior. Tres esglaons al pati de marbre ens indiquen la 

presència d’una porta. Aquest pas separa l’apartament del grand maître de la garde-robe de la resta 

de peces afectades per la chambre du roi.

Just al costat (est) del pas, hi ha dues peces on s’allotgen els garçons de la chambre. En el plànol 

de Mortin numerats amb els números 11 i 12 [fig.14]. Ils couchent toûjours proche la Chambre du 

Roy.65 Entre els murs que separen els allotjament dels garçons, puja una escala fins al primer pis; els 

connecta directament amb l’apartament del rei.66 La forma amb que es resolt té el seu interès. A la 

primera planta queda amagada dins del mur que separa la Sala de guàrdies del rei de l’Antichambre 

du gran couvert.67 El fals gruix del mur genera un llindar considerable quan passem d’una sala a 

l’altra. Si tornem a la planta baixa, al costat dels allotjaments dels Garçons hi ha la garde-robe 

pròpiament dita (10). És una gran peça que fa cantonada i marca el límit del pati de marbre. Segons 

l’État de 1741, inclou tres peces, una d’elles amb xemeneia i també quatre entresols, un dels quals 

té xemeneia.68  És aquí on es guarda i s’endreça el vestuari del rei.

Soroll

Dèiem més amunt que el duc acabarà retirant-se al Chenil l’any 1709. De fet, la retirada comença 

una mica abans, al febrer de 1708, quan la gota se li agreuja. Sourches s’hi refereix a les seves 

memòries: Le duc de La Rochefoucauld (...) depuis un mois avait la goutte et s’était même fait 

porter depuis plusieurs jours à son appartement au Chenil de Versailles pour y avoir moins de bruit 

que dans son appartement du château lequel était inmédiatement sous l’appartement du roi (...).69 

Viure sota del rei atorga prestigi. També provoca molèsties. El rei de França és un veï sorollós, el 

castell en general ho és. Hi ha molt tràfec. El pati de marbre, aquí donen dues de les peces principals 

del duc, és un espai molt transitat. És cert que des que van alçar-lo cinc esglaons, les carrosses ja 

no hi entren, però continua sent un lloc ple d’activitat. I també ha de ser sorollós el pati interior: hi 

donen tots els espais de servei dels apartaments de la familia reial. Cal afegir a més, les obres, que 

a Versalles mai s’aturen. Al soroll s’hi afegeix la pols. Però sobretot el rei, el veï de dalt. Allà on 

l’apartament del duc no té entresols, només un forjat de fusta el separa de l’apartament del rei de 

França [fig.15]. Quan els uixiers piquen el parquet amb els seus bastons el soroll ha de ressonar per 

força a l’apartament del duc; i també els tacons de tots els que assisteixen a les cerimonies reials. 

65  Els garçons de la chambre no formen part de la garde-robe, sinó de la chambre encapçalada pel Grand Chambélan i de 
qui, al menys sobre el paper, també depèn la garde-robe. Sobre els garçons de la chambre: 
Les Garçons de la Chambre sont toûjours dans la Chambre pour recevoir les ordres de leurs Supérieurs, ou en leur 
absence, du Roy même. Ils ont soin de la cire de la Chambre, & des autres Appartemens du Roy : & les restes de cette 
cire leur appartiennent, hormis à Versailles, où ils n’ont les restes de cire que de la seule Chambre du Roy : & non pas 
des autres Appartemens de Sa Majesté. Les matins ils tiennent la porte de la Chambre, avant que les Huissiers y soient. 
Ils ont leur part à ce que donnent à certains Officiers de la Chambre, ceux qui prêtent serment immédiatement entre les 
mains du Roy, dans la Chambre ou dans le Cabinet de Sa Majesté. Ils ont une table à part, & Sa Majesté en 1675. leur 
a fait expédier de nouvelles Lettres en confirmation des précédentes, & ont prêté le serment comme les autres Officiers 
de la Chambre, entre les mains des Premiers Gentils hommes de la Chambre. Quand on jouë dans la Chambre, & autres 
Appartemens du Roy, ils ont les profits du jeu, hormis dans les Appartemens de Versailles, c’est à-dire leur part à ce que 
donnent les personnes qui joüent. 
Ils ont soin de préparer ou de faire préparer plusieurs choses nécessaires à la Chambre, les tables, les tapis & les siéges pour les 
Conseils qui se tiennent dans la Chambre ou dans le Cabinet du Roy. Ils couchent toûjours proche la Chambre du Roy, & auprés des 
coffres de la Chambr de S. M. Ils vont avertir à la Bouche qu’on apporte le boüillon, quand le Roy en prend ; comme aussi qu’on 
apporte le déjeûné de Sa Majesté” (TRABOUILLET, 1702, op.cit. pàg. 187-88)

66  En els dibuixos de Mortin, aquesta escala només surt dibuixada a la primera planta. En el de Dubois queda perfectament defi nida 
a la planta baixa.

67  CASTELLANOS, Raúl. Plan poché. Fundación Caja de arquitectos, Madrid 2012. 
68  NEWTON, 2000, op.cit. pàg.140
69  SOURCHES, Louis François du Bouchet, marquis de. Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV. Gabriel Juste, 
comte de Cosnac, et Arthur Bertrand éd: París, 1882-1893 (13 vols). Vol. XI, pàg.22 (Citat a NEWTON, 2000. op.cit. pàg.138).
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Durant el Lever du roi, a la cambra del rei hi entren entre 60 i 100 persones. Cal afegir totes les 
que esperen a l’Antichambre,70 que encara són més. Tot això passa sobre l’apartament del duc. On 
hi ha entresols, el soroll arriba més apaivagat. Als entresols hi sol dormir el servei. La proximitat 
ente amos i servents, sigui la del duc amb el rei o la del duc amb els seus garçons, mereixerà alguns 
comentaris. 

4. D’UNA CHAMBRE A L’ALTRA  (ORDRE DOMÈSTIC I REPRESENTACIÓ)

En décrivant le bain de la marquise du Châtelet, dont il est le valet en 1746,71 Longchamp 
peut sorprendre le lecteur d’ajour-d’hui: son service interdit toute relation de pudeur. Le 
valet entretient la chaleur de l’eau. Il surveille la bouilloire. Il en verse quelquefois le 
contenu a la même cuve, tout en évitant de brûler la marquise. Bref, Il est présent dans la 
chambre, empressé et attentif. Aucune gêne chez la baigneuse qui se dénude et s’affaire, 
jugeant inutile aussi de rendre opaque la surface de l’eau.  Les statuts du maître et du valet 
sont trop distants pour que la décence soit menacée. La main servile n’est pas encore 
celle d’une personne. Aussi “neutre” que les objets et aussi “familière”que les choses 
de la maison, elle est totalement incorporéa au cadre.  Ell est portée par lui, mêlée aux 
utensiles quotidiens, et bornée. Le regard de Longchamp ne sauroit avoir quelque poids 
: il n’appartient pas à l’univers de la jeune femme. Elle ne le voit pas. Il fl otte quelque 
part, entre l’enfance et le domestique. Trop loin, en tout cas, pour toucher la baigneuse.72

Fins i tot en un segle XVIII marcat per l’enciclopedisme, la relació amo-servent, difícil d’evaluar des 
de la nostra experiència, marca l’ordre domèstic. Especialment en tot allò que afecta a la privacitat 
i, per tant, a la relació entre els espais (un d’ells, la cambra del rei).En relació a la casa nobiliaria, 
Norbert Elias parla d’una atmosfera específica, molt diferent a la nostra, on els senyors duen a 
terme activitats, per a nosaltres privades, en presència dels servents.73 Ho hem comentat més amunt, 
exposar la privacitat a la mirada pública és també una exhibició de poder. És l’atmosfera que ens 
mostra Vigarello quan comenta la descripció que Longchamp fa del bany de la marquesa de Châtelet: 
una doble distància que uneix i separa els amos del seus servents. Precisament per què Longchamp 
pertany a una raça d’homes molt allunyada de l’estatus de la marquesa de Châtelet, com a servent, 
se li permet (i se li reclama) una proximitat i un contacte, inconcebible en un món entre iguals.

Abans de preguntar-nos pel sentit del canvi a Versalles i com aquest afecta a determinada concepció 
de l’espai, caldria tenir certa consciència de la dimensió de l’empresa, dels usos als que respon i 
de la manera amb què s’organitza l’allotjament de tanta gent. No n’hi a prou amb referir-los, cal 

70  Abans dels canvis de l’estiu de 1701, cau  sobre el Cabinet. Després, també sobre la chambre del duc.
71  S.-G. Longchamp, et J.-L. Magnière. Mémoires sur Voltaire, Paris, 1826, t.I, p.120
72  Vigarello  P.105
73  “Pero lo que en ella [familiaridad respecto a determinados sirvientes] siempre estuvo presente fue la insalvable distancia, el 
sentimiento profundamente arraigado de que, en esos hombres y mujeres que, en ejército más o menos numeroso, llenaba la casa 
y cuya presencia constante confería a la situación de los cortesanos una forma y una atmósfera distintas a las nuestras, tenía que 
vérselas con una raza de hombres extraños, con hombres del “pueblo llano”; la enciclopedia misma emplea ese término.” (ELIAS, 
Norbert. La sociedad cortesana (1969). México DF: Fondo de cultura económica, 1982. Pàg. 69)

122



explicar-los; percebre el pes de la desmesura i el desordre generat per totes aquelles excepcions que 

Colin Rowe es nega a veure.

Es el triumfo de la generalidad, la primacía de la idea abrumadora y el rechazo de la excepción.

Si volem evitar els estereotips del Versalles momificat sota la mirada d’un rei inmòbil, instal·lat 

sobre l’eix solar; evitar també judicis sobre la manca de subtilesa en l’ús dels ordres clàssics, 

hauríem d’abordar el conjunt com un tot indissociable i en transformació constant. És evident que 

una relació exhaustiva i pormenoritzada és impossible de dur a terme aquí, però sí val la pena 

assenyalar aquells aspectes que ens ajudin a comprendre què implica desplaçar la cambra del rei; 

que ens ajudin, sobretot, a fer-nos una idea sobre com una desmesura en moviment acaba provocant 

el col·lapse definitiu del somni humanista. És imprescindible, en definitiva, comprendre Versalles 

en termes pragmàtics.

La relació entre amos i servents a l’Ancien Régime és un factor fonamental. A la casa del rei, 

els principals noms de França es converteixen en els servents del rei. Com en un joc de miralls, 

Versalles reprodueix a una escala més gran, la mateixa relació que cada un d’aquests nobles manté 

amb els seus servents a casa seva. És aquí on ens interessa el fragment de Vigarello.

El contraposem a la lectura que Norbert Elias fa de la casa del rei i a la relació que aquest estableix 

amb l’estament nobiliari:

Pero aquí [Versalles], los grandseigneurs y las grandes dames que como amos en el grado anterior, 

envían a los inferiores a la antecámara, son ahora a su vez, servidores en la antecámara, atentos 

a la señal de su amo.74

La Rochefoucauld, amo a casa seva, es converteix en servent quan és a casa del rei. Tanmateix és 

important observar que els servents del rei no constituixen una unitat monolítica. No és el mateix ser 

un Grand Officier que el garçon de chambre d’un logeant. El servei a la casa del rei està estructurat 

segons una jerarquia de càrrecs i funcions.

Comprendre l’arquitectura de Versalles, sigui la racionalista o la del desordre, passa per comprendre 

quin és l’entramat de relacions que allotja i representa. Entendre la relació concreta, l’estret veinatge 

entre la Chambre del Grand Maître de la garde-robe i la chambre du roi, només separades per unes 

bigues i una tarima de fusta. 

Després de la descripció, quan a partir del capítol VIII comencem a reflexionar sobre el canvi a 

partir d’aquells elements que al voltant de 1701 tracten de fixar el moviment, ens adonarem que 

la relació que estableix Elias no és del tot completa. L’exemple de Longchamp i la marquesa de 

Châtelet no és enterament extrapolable a Versalles. La relació del rei amb uns nobles convertits en 

domèstics del rei, no suposa només una versió superlativa de la relació entre amos i servents a la 

casa aristocràtica. No es tracta d’un simple canvi d’escala. Les transformacions, les excepccions, el 

canvi incessant, més enllà de les exigències pràctiques, passen per sí tenir en consideració la mirada 

de cada un dels cortesans. A diferència de Longchamp, els domèstics del rei sí pertanyen a l’univers 

del  monarca. És a ells a qui el rei dedica l’espectacle de Versalles i són ells, paradoxalment, qui 

donen cos a l’espectacle. Ho hem vist a la festa de 1664. Marcillac convertit en Brandimart mirava 

com sopaven les dames, mentre els espectadors assegurs a les grades el miraven a ell. Espectador i 

espectacle reunits en el mateix cos.

74 ELIAS, 1969, op cit. Pàg.69.

123



És aquesta vocació espectacular i la dimensió qualitativa que la quantitat pren a Versalles, allò que 

distorsiona el projecte barroc de Lluís XIV fins convertir-lo en un estrany organisme que convoca 

un nou tipus de modernitat. 

D’una chambre a l’altra. Hem descrit, més aviat situat, la cambra de La Rochefoucauld; per passar a 

la cambra del rei, just al seu damunt fins que els canvis de 1701 la moguin uns metres, caldrà fer un 

excursus que travessi Versalles i es detingui allà on calgui. La descripció de Jean-François Félibien, 

la primera que es publica després del desplaçament del llit del rei, pot ser-nos de gran ajuda. Un 

primer pas però, és obrir el punt de vista i conèixer els veïns inmediats del duc. Això és, saber què 

passa a la planta baixa del cos central l’any 1701, conèixer els espais que ho acullen.
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1

1. Estat de la planta baixa de Versalles entre 1712-1714. Segon Newton: Mortin. Plan du 
rez-de-chaussée du château de Versailles (vers 1709).



Capítol 6

1701: ELS VEÏNS DE LA ROCHEFOUCAULD 
(LA PLANTA BAIXA DEL COS CENTRAL)

1. ELS DESORDRES DE LA PLANTA BAIXA

Els plànols de Mortin

La garde-robe connecta directament amb el pis de dalt a través d’una escala que puja a l’apartament 

del rei.1 La seva funció és vestir-lo. En el plànol de Mortin [fig.1] no és fàcil veure-la. S’insinua 

l’arrencada en el petit quadrat que hi ha al costat de la peça marcada amb el número 12. En tot cas, 

els veïns immediats de La Rochefoucauld es troben a la planta baixa.

Així com als pisos superiors, molt especialment a l’ala sud i l’ala nord, els espais es destinen als 

allotjaments, a la planta baixa del cos central, s’hi barregen els usos. 

El plànol de la figura 1 forma part del joc de plànols de Mortin (n’inclou un altre de la primera 

planta). Segons Newton, són els primers en publicar-se, l’any 1709.2 És un dels principals documents 

que tenim per comprendre com funciona la planta baixa del cos central.

Un dels primers problemes que ens planteja el plànol és el de la seva data. Si donem per bona la 

llegenda on s’especifica què hi passa a casa peça, l’assignació dels espais no es correspon a la de 

1709 i, per suposat, tampoc amb la de 1701. En el banc d’imatges del Centre de recherche du château 

de Versailles, un document exactament igual està datat l’any 1714.3 

En el plànol, una sèrie de peces marcades amb el número 7 i 8 estan atribuides als ducs de Berry.4 

L’any 1701 l’apartament està ocupat per Monseigneur, el seu pare. Quan aquest mort l’any 1711, 

1  Al primer pis, queda encaixada dins del doble mur que separa la salle des gardes i l’antichambre du grand couvert. Al final 
del capítol adjuntem un annexe amb documentació que inclou la primera planta. El capitol 10 el dediquem a examinar-la. 

2  En el peu de foto Newton posa 1709. Però en el cos del text principal parla de 1707 (Newton, L’espace du roi, pàg. 71). Potser hi 
ha un lapse de dos anys entre la feina de Mortin i la publicació defi nitiva. En tot cas, no s’aclareix.

3 Una possibilitat passa per reciclar el dibuix. És habitual que un mateix plànol es publiqui vàries vegades amb llegendes diferents. 

4 Charles de França, duc de Berry (1686-1714) és net de Lluís XIV. És el petit dels tres fi lls de Monseigneur, el gran delfí, i Maria 
Anna Cristina de Baviera. La seva esposa (i cosina), la duquesa de Berry, és Maria Lluïsa Elisabet d’Orleans (1695-1719). Es casen 
l’any 1710. Filla del futur regent, Philippe d’Orleans.
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l’apartament passa al primogènit, el duc de Borgonya. Ell i la seva esposa moren l’any següent a 

causa de la verola. És aleshores quan els ducs de Berry s’hi instal·len, l’any 1712. Una segona pista 

ens la dóna la peça 32, atribuïda al marquès de Bonrepas, lector del rei. Bonrepas, que viu aquí des 

d’aproximadament 1691, es manté aquí fins, com a mínim, 1714. Per tant, el dibuix representa un 

estat comprès entre 1712 i 1714. Si examinessim el plànol de la primera planta, altres atribucions 

d’espais corroborarien aquesta hipòtesi.

Discontinuitats i salts d’eix

A primer cop d’ull la distribució interior de la planta baixa sembla confusa. No és fàcil dibuixar-

la de memòria. L’any 1701 l’antic castell de Lluís XIII acumula tota mena de canvis. Així com a 

la primera planta (ho veurem més endavant) els espais d’aparat contenen el desordre (també el 

provoquen en generar espais residuals), la planta baixa, més vinculada a les funcions i en contacte 

amb el terra, presenta tota mena de discontinuitats i desplaçaments, formalment incomprensibles. 

S’alternen murs de gruixos diferents. Paraments que en principi haurien de ser continuus reculen 

o s’avancen sense causa aparent. És difícil deduir un ordre geomètric, unes traces mestres, un pla 

previ en definitiva, que hagi fixat les posicions principals de les diferents peces i elements que 

composen l’edifici. 

És peculiar la relació dels contingut amb el perímetre. El perímetre és la façana. En aquest sentit, 

com la gran galeria o el saló de la guerra també és un element de representació que acota el desordre. 

A diferència del tortuós interior al que posa cara, el traçat perimetral sí sembla sotmès a unes 

directrius de projecte. Les façanes, tant les tres que donen a jardins, com les tres que donen forma al 

pati de marbre, s’ordenen través de les obertures i els frontispicis que les pauten. Tanmateix, l’ordre 

interior sembla resoldre’s al marge. El mur de pedra que separa l’interior de l’exterior, com si fos 

un mur cortina, és indiferent a les particions interiors. La gruixuda pell de l’edifici conté un interior 

amb el qual no sempre manté una correspondència directa. Els canvis són una de les principals 

causes.

Val la pena detenir-se en un cas concret. Si mirem la relació de l’avantcambra de Monseigneur amb 

la façana [A: fig.2], veiem que el frontispici que a l’exterior s’avança, marca una “centralitat” que 

no es correspon amb l’espai interior. Des de dins, inevitablement, el frontispici cau a un costat; 

l’avantcambra només té dues obertures i és per tant impossible ordenar-se simètricament respecte 

l’eix del frontispici (a) que a l’exterior sí sembla pertànyer a un ordre. L’eix de l’avantcambra 

perpendicular a la façana (b) ni tan sols cau al centre del parament que separa les dues obertures. 

Quan continuem cap a l’interior, sobre l’eix que a l’exterior centra la posició del frontispici, ens 

trobem un nou desajust. La porta que dóna al pati interior tampoc està alineada. Es desplaça cap 

a l’esquerra per centrar-se respecte la crugia de pilars que, dins del pati, forma un porxo sota 

l’apartament de nit del duc de Borgonya (c). El porxo té dues crugies, cosa que també fa impossible 

centrar-lo sobre l’eix del frontispici (a). A l’altra banda del pati, hi ha la porta que dóna accés a la 

garde-robe. Entenem que el nou eix, aquest sí, es correspon amb la posició de la porta de la garde-
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2

2. Detall del plànol de 1714. El pati de Monseigneur, també anom-
enat el pati de la reina. Un exemple entre molts dels “desajustos” 
entre el vell i el nou, entre l’ordre que anuncia la façana a l’exterior i 
l’ordre amb que l’interior encabeix els usos. 

c
a

b A

5-6. Nova seu de Chiat/Day (Venice, Los Angelesprojecte), Frank O. 
Gehry & Associates, 1984-91. Fotografi a exterior i detall de la planta. 
Un cas de fi nals del XX  on es juga entre l’ordre geomètric de l’exterior 
i la distribució interior. Una forma “pop”, força la distribució interior a 
encabir-se dins un ordre que li és aliè. 

5 6

3 4

DESAJUSTOS COM A CRÍTICA AL MODEL ABSTRACTE: 
3. Detall d’una planta del Palazzo de Te a Màntua de Giulio Romano. A 
la loggia que porta del cortile als jardins confl ueixen dos eixos diferents, 
el de la peça 5, d’una banda; i de l’altra, el de l’enfi lada 2-3-4. Giulio 
Romano ho resolt acoblant les portes (4.), una de les quals, alternada-
ment, és falsa.
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robe que obre sobre el pati de marbre.

En realitat el desplaçament d’eixos entre interior i exterior és un procediment clàssic, especialment 

útil per a resoldre qüestions pràctiques i per assumir els gruixos dels elements constructius que 

sempre acaben posant en crisi el model abstracte de les proporcions geomètriques. Des dels súbtils 

desplaçaments de San Pietro in Montorio de Bramante fins al virtuós joc de portes geminades al 

palazzo de Te de Giulio Romano, la Itàlia del XVI és rica en exemples d’aquest procediment. 

[figs.3-4].

Tanmateix, quan s’examina la planta baixa de Versalles, els desplaçaments dels eixos, abans que 

remetrens a una operació crítica vers el model clàssic, sembla respondre a un desinterès. En tot cas, 

respondre a una urgència que actua al marge de models ideals. Al menys allà on se suposa que l’ull 

no mira. 

El desordre augmenta quan considerem que una part considerable dels espais també es compartimenten 

en alçada amb la proliferació d’altells. Això explica la gran quantitat de petites escales que apareixen 

a la planta baixa i no arriben a la planta primera.

La relació d’indiferència entre l’ordre exterior (la figura o continent) i l’organització atzarosa de 

l’interior ens fa pensar inevitablement amb determinades teories i pràctiques de finals del segle 

XX, on determinats edificis amb vocació monumental plantegen “figures” icòniques que contenen 

interiors indiferents a l’ordre exterior. Interiors indiferents o ressignadament adaptats a les 

peculiaritats d’una figura exterior que no ve generada per la lògica dels espais que delimita. Pensem 

per exemple en la nova seu Chiat/Day a Los Angeles de Frank O. Gehry, on la lògica de les oficines 

omple el contenidor i on la sala que cau dins dels prismàtics tracta d’organitzar-se de la millor 

manera possible dins d’un contenidor complicat. Manté algun paral·lel amb l’edifici Congrexpo a 

Lille, on la forma el·líptica de la figura confina un interior que s’adapta a un recinte que a priori no 

ve dictat per les necessitats dels interiors [figs.5-6].

Tornant a Versalles, molt dels “desordres” de la planta baixa venen provocats, precisament, pel fet 

d’assumir decissions que s’han originat a la planta noble. Hem vist el cas de la xemeneia de La 

Rochefoucauld. No és un cas dramàtic, al capdavall només ha calgut moure uns conductes. Però en 

la majoria d’ocasions les conseqüències són més importants. A l’exemple que hem posat [fig.2] hem 

parlat de l’apartament del duc de Borgonya que en el primer pis divideix el pati en dos. A la planta 

baixa, tot i que l’operació es resolgui amb la doble crugia de pilastres, es fa evident com una decissió 

que prové del pis de dalt, afecta el pis de baix; en aquest cas fer el pati més ombrívol i humit.
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7 8

7. Planta baixa. En gris, la part que es correspon a l’enveloppe.
8. Planta baixa. A més de marcar l’enveloppe, també es marca en gris més fl uix, totes les 
parts construïdes entre 1772 (enveloppe acabada amb els patis “sencers”) i 1701: (A) 
l’ampliació de la crugia del braç sud l’any 1684. (B) L’ apartament del duc de Borgonya 
de 1699, que a la planta baixa es tradueix amb les sis pilastres dividint el pati en dos. (C) 
Construcció de la petita escala del rei a l’interior del pati i dues peces per als garçons du 
château, entre 1685 i 1690, també del saló oval i del gabinet dels llibres; tot peces que 
formen part de l’apartament del rei.

A

B

C

2. ESTRUCTURA EN DOBLE U

Castell de Lluís XIII i Enveloppe (quatre dades útils)

Les diferents “fases” de construcció del cos central de Versalles acaben condicionant les relacions 

entre els espais i la distribució dels usos. L’aparent desordre al que hem al·ludit adquireix certa 

lògica quan restituïm els successius passos que ha seguit la construcció del castell. En aquest sentit, 

tenir present l’enveloppe de Le Vau, la primera ampliació important que Lluís XIV mana fer a l’antic 

castell del seu pare, és indispensable per comprendre com funciona la planta baixa del cos central.

Si observem les imatges 7 i 8, (les plantes de Mortin manipulades), distingim un anell exterior amb 

forma d’U (trama fosca), envoltant una altra U més petita que al seu torn envolta un pati. Tot i que 

els contorns de cada una de les dues U ja no són regulars, això no evita que dins del mateix interior 

defineixin dos sectors ben diferenciats. La U interior es correspon amb les traces de l’antic castell 

de Lluís XIII. Molts anomenen le vieux château a aquest tros de l’edifici. La U exterior es correspon 

amb les traces de l’enveloppe de Le Vau, construïda entre 1668 i 1672.

Restituir les diferents operacions que han portat del castell de Lluís XIII a la distribució de 1701, no 

aporta ordre a la planta, però sí la fa més comprensible. En aquest sentit no estaria de més recordar 

les principals operacions. 

Lluís XIII va encarregar un pavelló de caça a Nicolas Huau l’any 1623. L’any 1631 l’arquitecte 

Philibert le Roy, sota comanda del rei, va començar a transformar el pavelló en un petit castell. Les 

obres es van donar per acabades l’any 1634. Quan Lluís XIV arriba a Versalles a finals de 1660, una 

de les primeres coses que fa és acondicionar els interior. Això passava per enderrocar una escala, 
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9. Entre 1672-1678: el Versalles de Le Vau i d’Orbay. Secció sobre 
l’eix est mirant a sud, on es veu la terrassa “a la italiana” mirant cap 
als jardins. En el lloc de la futura cambra del rei, hi ha le grand salon 

quarré. Tant en el primer pis com en la planta baixa, just al centre 
del castell hi ha una transparència ciutat-jardins.
10. Secció sobre l’eix est-oest mirant a nord (l’hem invertit per 
comparar amb més facilitat). L’estat del castell és posterior a les 
actuacions de Hardouin-Mansart. A la peça central, ja hi ha la 
cambra del rei. El lloc de la terrassa està ocupat per la gran galeria. 
Així com a la planta baixa, just al centre del castell, la transparència 
ciutat-jardins es conserva, a la primera planta ja no, la cambra del 
rei actua com a tap.
11. Secció transversal pel mati de marbre mirant el balcó del rei (cap 
a jardins). Posterior a 1684 (el braç sud ja és més ample que el braç 
nord).

Totes tres seccions mostren el desnivell del sòl entre les peces 
que donen al pati de marbre (castell vell) i les que donen a jardins 
(enveloppe).
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compartimentar alguns espais i encarregar noves pintures per a la seva decoració. Així doncs, allò 

que molts anomenen château vieux no és en realitat tant vell.

Pel que fa a la part nova, la U exterior, comença a construir-se l’any 1668. El projecte de Le Vau. 

S’anomena l’Enveloppe (el folre)  precisament perquè la idea de Le Vau i del rei, és conservar 

l’antic edifici (tot i que l’interior ja és un altre) i ampliar-lo folrant. L’any 1772 l’enveloppe ja està 

pràcticamenta acabada. Le Vau no ho veu, mor l’any 1670. És el seu segon, Robert de Cotte qui 

acaba de dirigir els treballs.

Entre 1672 i 1701 encara es produiran tota mena de canvis. Tots ells originats a la primera planta,  

però amb importants conseqüències a la planta baixa (hem avançat algun exemple). La gran majoria 

esdevenen dins dels dos patis previstos per Le Vau, que es veuen reduits i dividits en dos cada un 

d’ells. Malgrat els canvis i les deformacions, l’any 1701 la planta baixa del cos central continua 

funcionant com dos edificis en un. Cada una de les U, tot i haver estat deformada, manté la seva 

independència respecte l’altra. De fet, haver ocupat els patis interiors, dividir-los en dos, encara ha 

fet més independent cada una de les dues U.

Salt de cota 

Un altre aspecte important que reforça la separació entre les dues crugies en U dins del mateix 

edifici, ve donat pel salt de cota del terreny. El sòl de la U interior està a una cota superior respecte 

el sòl de la U exterior [fig.9,10, 11]. La diferència és del voltant de 1’2 metres.5 En la mesura que la 

cota del primer pis és la mateixa per a tot el cos central, això significa que les peces al voltant del 

pati de marbre tenen una alçada sensiblement menor a les peces de la part nova. Uns 4,25 metres a 

la part antiga, gairebé 6 a la part nova. En ambdós casos es tracta d’alçades considerables.6 

Els usos marquen els canvis i els canvis condicionen els usos

Si bé les transformacions a les que és sotmès l’edifici responen a qüestions pràctiques i d’ús, també 

és cert que la pròpia construcció apedaçada condiciona la forma de d’encabir els usos. Hem parlat 

d’una estructura escindida, de dos castells en forma d’U, un dins l’altre. En termes generals (a 

Versalles sempre hi ha excepcions), les peces de la U exterior, (major alçada, part nova i mirant cap 

a fora, cap els jardins) allotgen alguns dels apartaments més luxosos de Versalles (Monseigneur, el 

comte de Tolouse). Les peces de la U interior (sostre més baix, part antiga i miran cap a dins, cap el 

pati de marbre) allotgen funcions  (la garde-robe, els guàrdies del rei).

En resum, la planta baixa del cos central funciona com dos edificis dins d’un. L’interior (l’antic) 

mira a la ciutat a través del pati de marbre i, malgrat els canvis, s’explica com a reliquia. L’èxterior 

(el nou), amb tres façanes sobre els jardins, sembla viure al marge de la ciutat i acull alguns dels 

apartaments més luxosos de Versalles. Aquests dos “edificis”, dues estructures lineals plegades 

sobre si mateixes, es donen l’esquena. Els patis interiors són el lloc on aquestes “esquenes” es 

troben.

5  Actualment, el sòl dels espais de l’antic apartament de La Rochefoucauld que donen al pati de marbre, està a la mateixa cota que 
les peces a jardí. El terra va rebaixar.se quan van ser annexionats per l’apartament del delfí l’any 1747.
6  Cal considerar però, encara que la façana no ho expliqui, que una part important de les peces estan dividides en dos. Dèiem que 
proliferen els altells.
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3. ESPAIS INTERSTICIAL I LES ESCALES

Reconèixer els dos edifi cis

Dir que el cos central és “dos edificis en un” pot semblar retòric. Forçar el significat de les paraules 

per fer més comprensible una realitat, en aquest cas la planta baixa del cos central de Versalles, 

difícil de sintetitzar. En part, és així. Tanmateix, quan mirem un element “real, la planta de Mortin, 

la col·locació de les dues escales principals, apunta en la mateixa direcció.

Tres gràfics comparatius expliquen amb claredat allò que amb les paraules sembla més confús:

I II III

El gràfic (I) són dues estructures lineals plegades en U, una conté a l’altra i cada un dels tres respectius 

braços de la U exterior està en contacte directe amb els braços de la U interior. El gràfic (II) és la 

solució que adopta Le Vau l’any 1668 i que l’any 1701, encara condiciona la compartimentació 

de l’interior: els dos braços laterals de la U exterior es separen respecte els de la U interior. És 

precisament aquest buit entre la part nova (negre) i l’antiga (vermell) allò que permet distingir les 

dues estructures. Dos dels tres braços es mantenen separats. El gràfic (III) mostra un altre esquema 

que aparentment podríem aplicar a Versalles. És igual que el gràfic (II), però els espais buits queden 

tancats per una crugia que uneix les dues U per la part inferior. Aquest esquema en realitat, seria més 

similar al gràfic (I): una U de braços més gruixuts, però amb els braços laterals foradats.

Certament, la planta de Versalles no deixa els dos espais intersticials oberts a l’exterior (gràfic 

II). Tanmateix tampoc els tanca amb una peça “opaca” (un allotjament, per exemple), sinó que els 

prolonga fins al pati central, col·locant-hi un espai de circulació. És aquí on hi ha les dues escales 

principals del castell. Al costat sud, l’escala de la reina, al costat nord, l’escala dels ambaixadors.

L’esquema en realitat, seria el següent:

IV

El fet de col·locar l’accés al castell a través d’unes loggies prou diferenciades de la resta de façana 

en què s’insereixen, i unes escales que actuen com a vestíbuls, a banda i banda, del castell, sense 

deixar de tancar l’espai dels patis (al capdavall no hi plou), no deixa de ser una manera d’assenyalar 

l’existència d’aquest espai intermig, interior, entre el castell nou i el castell vell [fig.12]. La 

progressiva ocupació de l’interior dels patis, en desdibuixar encara més la separació entre obert i 

tancat, potenciarà el caràcter seqüencial d’àquests espais intersticials, cobert-descobert, que encara 

donarà més sentit a la col·locació de la loggia i l’escala en aquesta franja irregular entre els dos 

castells [fig.9].
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14

12

13

12. Fotografi a exterior, a la dreta, les tres voltes de la loggia que 
dóna pas a l’escala dels ambaixadors. 13. Còpia del Louvre. La 
planta baixa del cos central entre 1672 i 1676: L’enveloppe de 
Le Vau. Aleshores però, no era el cos central, sinó l’únic cos 
del castell. 14. Maqueta de l’escala dels ambaixadors (museu 
de Versalles) 

Si mirem la planta de 1714 [fig.1], el dibuix reforça la nostra lectura. La part del pati coberta per 

l’apartament del duc de Borgonya es dibuixa amb les mateixes línies discontínues (la projecció de 

les voltes) que a la loggia i l’espai adjacent a l’escala. Quelcom de similar passa a l’altre costat, 

amb els espais que porten de la loggia al pati, passant per l’escala dels ambaixadors, i la part coberta 

del pati. Més de quaranta anys abans, amb els patis interiors encara lliures, també la planta de Le 

Vau sembla insinuar el mateix [fig.13]: deixa uns estranys espais buits entre el cos central i les dues 

ales que s’avancen vers la ciutat  (vieille aile i aile du gouvernement). Com si volgués que des de 

l’exterior sempre fos distingible cada una de les parts.

Així, doncs, els espais de les escales, reina i ambaixadors, reconeixen l’interstici i li dónen sortida a 

l’exterior. En la mesura que amb els anys els patis seran parcialment ocupats, els espais de l’escala 

formen part d’una seqüència espacial on el cel obert i la coberta s’alternen. Uns espais intersticials 

als que s’accedeix des del pati del castell i que ens inclouen les escales que pugen a la part més 

pública de la primera planta, on hi ha les sales d’aparat i l’apartament del rei. Si qui entra, enlloc 

d’agafar l’escala, passa de llarg, accedeix als patis interiors. Des d’aquí  veu els dos castells a la 

vegada, l’antic a un costat i el nou a l’altre.

Tot i que les dues loggies són simètriques, els respectius espais intersticials als que donen pas no ho 

són. Al costat nord, la loggia dóna accés a l’escala dels Ambaixadors. Aquesta gran escala, estava 

pensada com un majestuós accés als apartaments del rei [fig.14].

Le Vau mort des de 1670, va ser construïda sota la direcció de François d’Orbay i acabada l’any 

1674. Le Brun va ocupar-se de la decoració entre 1678 i 1680. És a dir, quan Hardouin-Mansart ja 

havia començat a modificar el cos central. Enderrocar la terrassa i algunes peces dels apartaments 

del rei i de la reina per col·locar-hi la gran galeria, el saló de la guerra i el saló de la pau.
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15,16. Fotografi es actuals del pati dels cèrvols. 

17. Secció pels gabinets interiors del rei (entre els 
dos patis), de 1732 [CRCV]

18. Detall d’un dels dibuixos de Fréderic Nepveu 
pel projecte de transformació en museu (1836-
1847). Veiem d’esquerra a dreta, pis de dalt: 
gabinet del consell, pati dels cèrvols i saló d’Apol·lo 
(dels grans apartaments); a la planta baixa: ap del 
capità dels guàrdies del rei, pati i apartament del 
comte de toulouse (però ja modifi cat després d’un 
segle XVIII de canvis).

19. Coupe sur les salles des connétables, la salle 

des Gardes et l’attique chimay au Corps central du 

château de Versailles. Frédéric Nepveu i Charles 
Destouches, 1857.[CRCV] Aquesta secció està 
feta just pel l’espai anterior a l’ascens de l’escala 
de la reina.

20. Fotografi a de l’escala de la reina de 1919 
(BNF). La porta que hi ha a l’esquerra dóna al pati 
interior (comparar amb la secció de la fi g.19).

21. Coupe et plan de l’escalier de la reine au 

château de Versailles. Jean Mariette (gravador) i 
Jean Mariette (editor), s.d. [CRCV]

17 18

15 16

19

20 21
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La sumptuositat de l’escala i el posterior trasllat dels apartaments del rei, van acabar convertint 

l’escala en un accés reservat per a esdeveniments especials (recepcions d’ambaixadors, la cerimonia 

d’acolliment al castell dels cavallers del Saint-Esprit, etc.). L’escala va ser derruïda l’any 1752, per 

fer lloc a l’apartament de Mme Adélaïde, una de les filles de Lluís XV.

Normalment, per tant, l’escala romania tancada. Això explica la presència d’un passatge estrany 

[P: fig. 22] a través d’un dels sòlids que flanqueja la loggia, per poder accedir al pati nord des de 

l’exterior del castell. 

El pati, dividit en dos a la planta primera, era continuu en planta baixa, però quedava segmentat per 

la presència de les pilastres que sustentaven les peces de la primera planta. La funció d’aquest pati 

(normalment se l’anomena cour des cerfs), a més de ventilar, era sobretot de servei: donar accés i 

sortida als apartaments disposats a la part nova (duc de Toulouse i marquès d’O) i també a les peces 

del castell vell a l’altre costat (cossos de guàrdia, magatzems per a mobles, i una escala “privada” 

del quan aquests eren a la façana nord de l’enveloppe (1672-1684). rei).

Així, amb l’escala dels ambaixadors gairebé sempre tancada, l’accés més freqüentat (de fet, l’únic) 

al primer pis es fa a través de l’escala de la reina. La seva distribució i col·locació és molt diferent 

a la dels ambaixadors. Construïda l’any 1680, sense cap cicle iconogràfic com el que Le Brun 

dissenya i executa a l’escala dels ambaixadors, la seva sumptuositat ve dónada pel luxe policromat 

dels marbres que revesteixen els seus paraments.

Deixant l’escala a mà dreta, una porta obre sobre el pati interior. Similar al de l’altre costat, però 

no igual, el pati es convertia en el vestíbul dels accessos de servei o d’ús més privat als apartaments 

que l’envoltaven. Venint des de fora, a la dreta, la garde-robe, i l’apartament del grand maître de 

la garde-robe (aixecat respecte el pati); a l’esquerra, el fastuós apartament de Monseigneur, el gran 

delfí.

22. Planta dels inersticis pati. Hem marcat 
amb trama grisa els espais “privats” pels quals 
no es pot circular.

22

CM

Pcs

Cc

Pcn

escala de
la reina

escala 
dels

ambaixadors

P
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Deformacions i actuacions posteriors

La irregularitat dels espais intersticials és incomprensible si limitem l’anàlisi a l’ús i als possibles 

arguments formals. Els patis, en la mesura que espais closos i pràctics, no sotmesos a l’ordre de 

l’aparat acaben assumint la creixent necessitat d’espai. Per comprendre la forma que tenen l’any 

1701, cal retrocedir al moment en qué l’Enveloppe acaba de cosntruir-se. Veure com diferents 

intervencions al llarg dels anys van deformant-los i empetitint-los. Evitem amb plena consciència 

la paraula, tantes vegades usades, de “fases de projecte”. Això presuposaria un control sobre un 

projecte únic executat a plaços. Tot el contrari, les intervencions posteriors al projecte de Le Vau, 

comprometen, en aquest cas a la integritat del pati. 

[23a]: els patis originals de l’enveloppe, construïda entre 1668-1672. [23b]: l’any 1684, quan el rei 

decideix adequar-se un nou apartament al voltant del pati de marbre, les necessitats d’ús obligaran 

a ampliar el gruix de crugia del braç sud de la U interior. Això es farà ocupant part de l’espai del 

pati interior. És comprensible, l’ample de crugia no pot ampliar-se cap el costat del pati de marbre, 

al cap i a la fi, l’espai “exterior” és un espai de representació. Per contra, allò que passa al pati 

interior no afecta a l’aparat. Allò que l’any 1701 ens pot semblar desordre (una U amb un braç molt 

més ample que el seu “simètric”), és en realitat la marca d’un canvi d’ús. A finals dels vuitanta, 

l’altre pati interior, el del costat nord, també queda reduït al col·locar-hi una escala que connecta 

l’apartament del rei amb el  pati de marbre, l’anomenada “petita escala del rei”. [23c]: l’any 1692 el 

pati queda dividit en dos, quan s’afegeixen unes peces, a la primera planta, on dormen els garçons 

du château. En planta baixa, els dos patis són continus ja que la peça dels garçons es sustenta sobre 

pilastres. Una secció també en U. [23d]: I una cosa similar passa l’any 1699 a l’altre pati, quan es 

construeix a la primera planta l’apartament de nit del duc de Borgonya. A la planta baixa, igual que 

a l’altra banda, això es tradueix en uns pilars que mantenen l’espai continu. També aquest pati acaba 

adoptant una secció en U.

23 a 23 b

23 c 23 d

23. La progressiva ocupació 
dels patis: 
a) 1671  b) 1684-89 
c) 1692  d) 1699.
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24 a

La progressiva ocupació dels patis previstos per Le 
Vau al projecte de l’enveloppe, emfatitza el seu rol 
de “interstici” en detriment del seu valor com a pati o 
espai amb valor propi. La seva creixent irregularitat 
i el fet d’alternar parts cobertes amb descobertes, fa 
que l’espai al voltant de l’escala i la loggia, encara 
es puguin entendre més com part d’aquest interstici 
entre el vell i el nou. 

És interessant preguntar-se pels canvis duts 
a terme al pati de monseigneur, pati també de 
La Rochefoucauld. Observar quines són les 
modifi cacions dutes a terme i preguntar-se pels 
arguments formals que les han orientat.

Comparem la planta de Mortin [fi g.1/detall: 24b] amb 
una planta de l’Enveloppe de Le Vau [fi g.12/ detall 
24a]. La traça dels murs exteriors del castell de Lluís 
XIII, visualment comprensible quan res el folrava, 
explica la reculada de la façana que dóna al pati 
interior [fi g.24b: mur endarrerit que passa per les 
peces 11,12 i 13].Els murs transversals es mantenen 
i condicionen les futures distribucions: el recinte on 
hi havia l’escala més estreta (A) es conserva tal 
qual, però desapareix l’escala. La peça que Mortin 
numera amb el 11 també es conserva tal com era 
amb Le Vau. El recinte on hi havia l’escala més gran 
(B), en el plànol de Mortin conserva el seu perímetre, 
però desapareix l’escala, i l’espai queda dividit en 
quatre (Mortin: 12 més una sota i dues a sobre no 
numerades). L’estrany envà que a Mortin tanca 
la peça 12 pel costat sud, sembla coincidir amb el 
muret que sustentava l’antiga escala (Per acabar de 
complicar les coses: les dues escales que veiem en 
la restitució de Lambert, no són del castell de Lluís 
XIII. Són producte de les primeres reformes interiors 
dutes a terme sota Lluís XIV a partir de 1661).

A
A

B
B

C

D

F

E

24. DETALLS D’UN PALIMPSEST AL COS CENTRAL: LA OCUPACIÓ DEL PATI SUD (1684-1699)

24 b

24 c

C

D

G

La reforma de 1684 aixampla la crujia de l’ala 
sud en detriment del pati interior. Així com en el 
pis de dalt, l’antiga façana a pati s’enderroca, a 
la planta baixa es conserva (C) convertint-se en 
un mur interior. Entre aquest vell mur i la nova 
façana (D), apareix un estrany espai allargassat 
que connecta l’apartament del duc amb les altres 
peces de la garde-robe. Els murs transversals 
que arriostren la construcció pauten aquest espai 
llarg i irregular. 

Just al damunt de la peça 12 (numeració de 
Mortin) apareix un pas que uneix el pati de 
marbre amb el pati interior (B).

Ens preguntem per què el nou mur que envaeix el 
pati (D)reprodueix el retranqueig quan s’apropa a 
l’extrem oest del pati interior. Varies possibilitats. 
D’una banda, es tracta d’una solució mimètica 
respecte els antics límits del castell de Lluís XIII; 
com si aquests s’haguesssin desplaçat tal qual 
ocupant una porció del pati interior. Aleshores el 
dibuix representaria un moviment. 

Una segona explicació és que va a trobar la traça 
de l’antic pavelló en angle del castell de Lluís XIII 
(E); en el plànol de Lambert ja fragmentat en tres 
espais: una garde-robe (no la del rei, sinó la de 
Monseigneur),  una escala de cargol i un espai 
rectangular. 

En tercer lloc, l’argument més important, aquest 
retranqueig permet guanyar espai construit. 
També es guanya espai al primer pis, fent 
possible la creació de l’Avantcambra dels 
Bassans (F) que l’estiu de 1701 desapareix (del 
primer pis en parlarem més endavant).
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25.
DISTRIBUCIÓ D’USOS A LA PLANTA BAIXA DEL COS CENTRAL, DE LA 
VIEILLE AILE I DE L’AILE DU GOUVERNEMENT.
Document de treball per situar la distribució d’usos a la planta baixa. 
El dibuix de suport és un muntatge de diferents plànols. El de Mortin (cos central); 
un plànol de la capella de 1700 (BNF), i un plànol de Dubois per a l’ala sud.
Pel que fa als colors: 
En blanc els espais de circulació. Taronges i grocs, allotjaments. Verds, espais de 
funció. Vermells, espais de vigilància.

    Cour du château

  
Cour de 
marbre

Cour des 
Princes

Cour 
de la 

chapelle

Avant-cour
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4. APARTAMENTS COSTAT JARDINS

Dèim més amunt, que l’estructura d’afegits condiciona la distribució dels usos a la planta baixa 

del cos central. L’anella exterior que envolta l’antic castell, l’any 1701, ja fa temps que es dedica 

exclusivament a allotjar algunes de les figures més preeminents de la cort. En sentit horari i 

començant per l’extrem sud: l’apartament del gran aumônier, l’apartament de Monseigneur. A l’altra 

banda del llarg peristil, l’apartament del comte de Toulouse i l’apartament del marquès d’O. La 

darrera peça és una excepció. Dóna sobre el passatge que porta del pati al paterre du nord. És la sala 

dels Hôquetons, els guàrdies de la prevôté del castell.7  

Abans que la cort s’instal·lés a Versalles, entre 1676 i 1682, a l’espai on ara hi ha l’apartament del 

grand aumônier CC26A [fig.26], hi havia la capella del castell. Quan la capella canvia de lloc es 

converteix en l’apartament de la marquesa de Thiange. L’any 1693, després d’un breu pas de la 

Grande Mademoiselle (la cosina-germana del rei), l’espai s’assigna al grand aumônier de France, 

que aleshores és el cardenal de Bouillon. L’any 1701, fa un any que Coislin ha estat nomenat grand 

aumônier; pocs dies abans que el rei prengui possesió de la seva nova cambra, Coislin rep el seu 

apartament de funció (13 de juliol de 1701). Com a la majoria de peces de la planta baixa, no queda 

ni rastre del seu estat d’aleshores. L’any 1747 va redistribuir-se per formar part de l’apartament de 

la delfina. 

Louis de France, anomenat Monseigneur, és el primogènit de Lluís XIV. Ostenta el títol de gran 

delfí de França, per diferenciar-se del seu fill, el duc de Borgonya, delfí de França. Monseigneur 

ocupa l’apartament CC26 [fig.26] Disposa de la seva pròpia maison, és a dir, d’una cort dins la 

cort. També disposa d’un castell a Meudon on passa la major part del temps. El rei el visita sovint. 

Hi organitzen caceres. El millor plànol per fer-nos una idea de l’extensió i distribució del seu 

apartament és el de 1714. Tanmateix, cal ser mirat amb precaució, a Versalles tot canvia molt ràpid. 

Ho hem dit més amunt, quan aquest plànol es publica, l’apartament està ocupat pel duc de Berry 

(el fill petit de Monseigneur) i la seva esposa. L’any 1711 Monseigneur mor. L’hereu de la corona 

passa a ser doncs, el duc de Borgonya, que s’instal·la a l’apartament (la seva esposa, la duquesa de 

Borgonya,està instal·lada just al seu damunt, a l’apartament de la reina). Tots dos moren amb pocs 

dies de diferència a causa de la verola l’any 1712. És aleshores quan a l’apartament s’hi instal·len 

els ducs de Berry.

Quan mirem el plànol, els gruixos dels murs poden confondre i fer que l’espai sembli més petit del 

que és. Es tracta d’un apartament immens. Sense incloure els espais de servei que dónen als patis 

interiors (la cour de Monseigneur) té una seva superficie útil d’uns 540 m2 . S’estructura a partir de 

set grans peces disposades en L: dues sobre el parterre d’eau (orientades a oest); una a l’angle; i 

quatre més en enfilade, orientades a sud.  

La mirada desfavorable de Saint-Simon ha fet que durant molt de temps, la història hagi tingut a 

Monseigneur per algú més aviat curt i apocat. La seva mort prematura, el fet de no haver pogut 

reinar, tampoc li van permetre demostrar el contrari. Tot i que LLuís XIV el porta de ben jovenet als 

7 Els guàrdies de la prévôté de l’hôtel du roi, la policia interior del castell. El nom d’hoquetons prové de la túnica que porten com a 
uniforme (Newton, p.141).
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consells de dalt, pel que sembla, allò que veritablement li interessa és el teatre i les arts en generals. 

Cosa especialment visible en els gabinets del seu apartament que donen al parterre d’eau. De fet, 

l’apartament de Monseigneur té fama de ser el més exquisit de tot Versalles. Per la seva decoració i, 

sobretot, per la col·lecció d’art que conté: bibelots, tapissos de la India, porcel·lanes xineses, vasos 

d’agata i també una col·lecció de 455 àgates, repartida entre Versalles i Meudon.

Actualment no queda ni rastre de l’antiga decoració de Monseigneur. Al llarg del segle XVIII va ser 

totalment modificat, especialment quan s’hi va instal·lar el delfí (fill de Lluís XV i pare de Lluís 

XVI). Va ser aleshores, precisament, quan l’antic apartament del grand maître de la garde-robe va 

passar a formar de l’apartament del delfí. Monseigneur s’instal·la aquí l’any 1683, quan Versalles 

es converteix en la residència oficial de la cort. Abans, una part de l’apartament estava ocupat pels 

ducs d’Orleans [fig.12]. L’apartament només tenia 5 peces (CC26.1 a CC26.5). L’any 1690 mor la 

delfina, Maria Anna Victòria de Baviera. El 1693 l’apartament s’amplia amb dues peces més que 

pertanyien a la Grande Mademoiselle (CC26.6 i CC26.7). Vers 1694 Monseigneur es casa en secret 

amb Madame de Choin,8 dama d’honor de la princesa de Conti. Mentre els seus tres fills són petits 

(el duc de Borgonya, el d’Anjou i el de Berry) viuen al primes pis de la vieille aile.

A l’altre extrem de la galeria de baix, davant de l’apartament de Monseigneur hi ha l’apartament 

del come Toulouse, que ocupa una posició simètrica. L’any 1701 fa cinc anys que l’ocupa (1696); 

seguirà disposant-ne fins que mori l’any 1737, en ple regnat de Lluís XV. Louis Alexandre de 

Bourbon, comte de Toulouse és el petit dels set fills que el rei té amb madame de Montespan. Nascut 

l’any 1678, amb tres anys és legitimat com a fill de França (1681). Piganiol de la Force li dedica la 

seva descripció de Versalles de 1701. 

Aquest apartament és conegut com l’apartament dels banys, ja que aquest és el nom del nucli 

“original”. Quan Le Vau va construir l’Enveloppe, l’apartament de baix del rei va convertir-se en 

l’apartament dels banys. Amb un interior sumptuós decorat per Le Brun [fig.30], entroncava amb la 

tradició de Fontainebleau on François I també havia destinat la planta baixa del castell als plaers del 

bany. A gran banyera octogonal, avui a l’orangérie, hi cabien vuit persones.

Quan madame de Montespan va deixar de ser la favorita, el rei va fer que abandonés el seu apartament 

al primer pis9, i va instal·lar-la a l’apartament dels banys, que va ser totalment transformat. Durant 

uns anys hi va viure el duc de Maine, un altre dels fills del rei i madame de Montespan, fins que 

l’any 1696 s’hi instal·la el comte de Toulouse. Aleshores ja no queda ni rastre dels banys.

L’any 1701 l’apartament del comte de Toulouse està format per cinc gran peces en angle (est-nord): 

dues donen sobre el parterre d’eau, una éstà en cantonada i dues més orientades cap al parterre du 

nord [fig.28]

8 Marié-Emilie Joly de Chouin, molt més celebrada pel seu esperit, refi nament i conversa, que no pas per la seva bellesa; cosa que 
desdibuixaria, al menys en part, la llegenda negra fi xada a les memòries de Saint-Simon, sobre un Monseigneur molt curt de llums i 
només preocupat pels plaers materials.
9  On l’any 1701 hi ha la petite galerie decorada per Mignard.
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26. L’APARTAMENT DE MONSEIGNEUR (CC26)

Dèiem que l’apartament de Monseigneur disposa de set gran 
peces. Totes tenen vistes als jardins. L’accés principal passa per 
davant de l’escala de la reina i ens deixa en el Vestíbul (CC 26.8). 
És una de les peces annexionades l’any 93. L’altra és la que ens 
trobem després, la Sala de Guardies de Monseigneur, la peça més 
gran de l’apartament (CC 26.6 i CC 26.7, en el plànol de Mortin ja 
ha estat dividida en dos). Entre la sala de guàrdies i el pati interior, 
en els espais de servei, queda encaixada una escala que conecta 
amb el primer pis, amb la sala de guàrdies de l’apartament de la 
reina (l’any 1701 s’hi allotja la duquesa de Borgonya, la seva jove). 
No sabem exactament quin és l’ús precís d’aquesta escala, en tot 
cas, es tracta d’un recorreguts de servei (no només per al servei), 
un accés ràpid, de caràcter privat i al marge del recorregut públic a 
través de l’escala de la reina. 

La següent peça és l’antichambre (CC 26.5). Abans de 1693 
era la sala dels guàrdies. L’antichambre no té cap espai de servei 
darrera. Dóna directament al pati interior, just on no plou, uns pilars 
sustenten l’apartament de nit del duc de Borgonya, construït fa 
un parell d’anys (1699). Després de l’antichambre, ve la chambre 
(CC26.4). Entre la chambre i el pati, hi ha uns espais de servei 
amb altells; a través d’ells tant s’accedeix al pati com a una escala 
de cargol que hi ha dins del gran macís del mur de l’antichambre.

La peça següent és el Grand Cabinet (CC26.3). És una peça en 
angle que tant mira a sud com a oest. Aquí es troben els principals 
quadres de la col·lecció de Monseigneur. El sostre estava decorat 

amb una gran pintura de Mignard. La descripció de Piganiol detalla 
les obres contingudes al cabinet. En primer lloc “l’excel·lent treball 
de marqueteria” de Boule. A més del sostre amb el quadre de 
Mignard, hi ha una verge de Giorgone, un Lambert Zutfrus, un 
retrat de Rafael pintat per Pontormo, una pastoral de Giorgone, 
una dóna pentinant-se de Tiziano, una Circe de Gerchino i un retrat 
de Jeanne de Sicile pintat per Rafael (Piganiol de La Force, 1715, 
pàgs.152-154)

La majoria de tresors de Monseigneur, especialment les pedres 
precioses, s’exposen al cabinet doré (CC26.2) i al cabinet des 
glaces (CC26.1), les dues peces orientades a oest que miren cap 
el parterre d’eau. 

Aquestes dues peces són més petites. Els espais del darrere que 
donen al pati ocupen més espai. La peça més gran és le Caveau. 
És difícil fer-se una idea de com era, tot va ser tirat a terra amb 
els canvis del delfí i les descripcions no en parlen. En el Caveau 
hi havia un llit on Monseigneur i dormia sovint. Comunicava amb 
la ruelle de la chambre i també amb el Grand  Cabinet. Quan l’any 
1711 s’hi insta·la el duc de Borgonya hi fa una petita biblioteca 
(NEWTON, 2000. pàg.147-148).

A través del cabinet des glaces, l’apartament de Monseigneur té 
sortida a la galeria de baix, la llarga peça que tant comunica amb 
els jardins com amb el pati de marbre. 

CC26.8
Vestíbul

CC26.6
CC26.7
Sala de guàrdies
(era una sola peça)

CC26.5
Antichambre

26

CC26.4
Chambre

CC26.3
Grand Cabinet

CC26.2
Cabinet Doré

CC26.1
Cabinet des glaces

CC26A
Ap. 
Grand 
Aumônier

 GRAND CABINET         CHAMBRE        ANTICHAMBRE     SALLE DES GARDES      VESTIBULE            

27. Detall d’un alçat de Blondel de 1756

GRAND 
AUMÔNIER

PASSATGE 
(A LA COUR DU 
CHÂTEAU)
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L’APARTAMENT DEL COMTE DE TOULOUSE (CC24)

S’accedeix per l’anomenat vestíbul dòric (CC24.1), a causa de les 
quatre columnes que divideixen l’espai en tres parts iguals. S’hi 
accedeix o bé directament des dels jardins o a través de la cour des 
cerfs. La porta dóna  a la part coberta del pati i queda alineada amb 
la peça on hi ha l’escala privada que dóna directament als seus 
apartaments. Del vestíbul es passa directament a l’antichambre 
(CC24.2). Aquesta peça no dóna directament al pati interior. Un 
estret i allargat espai de degagement amb altell s’interposa, l’escala 
de cargol que hi ha a l’extrem no puja fi ns al primer pis, sinó que 
és d’ús intern per pujar als espais dels altells. De l’antichambre 
passem al grand cabinet en angle (CC24.3), també anomenat 
cabinet octogone, causa de la geometria del seu sostre on hi ha un 
Apol•lo i Dafne pintat per Houasse. 

Aquestes tres peces (vestíbul, antichambre i grand cabinet) estan 
travessades per una enfi lade de portes poc usual a Versalles: 
marquen un pas que passa just pel centre de les estances, quan 
usualment les portes en enfi lade es situen en un dels costats 
(comparar amb l’apartament de Monseigneur).

La segona enfi lade uneix el cabinet amb les dues restant peces, 
totes tres amb vistes al parterre d’eau (oest). En aquestes peces 
és on es situaven les peces del bany de Lluís XIV abans que s’hi 
instal·les madame de Montespan. Del grand cabinet passem a la 
chambre (CC24.4); d’aquí al cabinet interior (CC24.5). Aquí estava 
la gran banyera octogonal. El cabinet disposa d’una sortida directe 
al vestíbul de baix. 

Tot i que la transformació de la cambra dels banys en cambra 
va comportar l’ampliació de la peça, un espai de dégagement 
s’interposa entre el cabinet, la chambre i el pati interior (la cour 

des cerfs). Al plànol de Blondel de 1735 hi apareix un garde-robe; 
d’altres dibuixos marquen un espai destinat a la chaise (comuna). 
També hi ha una escala semicircular. A la primera planta es recolza 
contra el mur de la Gran Galeria; té accés directe a l’apartament del 
rei. És una de les més usades per la familia reial.

L’APARTAMENT DEL MARQUÈS D’O (CC23)

El rang del comte de Toulouse li permet disposar de la seva pròpia 
maison allotjada a Versalles. Els seus offi ciers s’allotgen en un 
apartament del primer pis de l’ala nord. El primer gentilhomme de 
la seva chambre, el marquès d’O, ocupa la part que hi ha a l’altre 
costat del vestíbul (CC23). 

Entre l’apartament del marquès d’O i el passatge que porta als 
jardins, hi ha la Salle des Hoquetons, els guàrdies de la prevôté del 
castell (la policia del castell). Des d’aquí controlen el pas als jardins 
del costat nord. 

28. Detall de la planta de Mortin.

29. Banyera per a vuit persones, actualment a l’Orangérie de 
l’apartament dels banys-

30. Disseny de Le Brun per a l’apartament dels Banys. Es correspon 
amb la peça CC24.5 (l’orientació està invertida).

31. Secció den l’antic apartament dels banys. L’orientació es 
correspon amb el dibuix de la fi g.30.
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5. LA COUR DE MARBRE 

El pati de marbre com a reliquia

Per a molts, encara avui, la Cour de marbre continua sent un fragment de passat inserit al centre del 

Versalles modern de Lluís XIV; una preexistència que ens remet a l’origen del castell i, per tant, al 

llinatge del rei. Efectivament, les traces de la Cour de marbre són les del pati d’armes del castell de 

Lluís XIII. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions en planta, res queda de l’antic pati d’armes.

De fet, l’any 1701, parlar de pati de marbre com a reliquia, és parlar d’un simulacre. Si entenem que 

allò que veritablement defineix el pati, més enllà de la seves dimensions, és el paviment i les façanes 

que l’envolten. Els canvis s’imposen a la permanència. És un tema important: el debat de l’any 1668 

sobre si calia conservar o no el castell de Lluís XIII es plantejava en termes pràctics i econòmics, 

però també simbòlics. Des d’un punt de vista conceptual, el seu context mental era la Querelle des 

Anciens et Moderns. El rei havia de resoldre una eqüació complexa. D’una banda conjugar el prestigi 

d’un poder modern autònom respecte un passat atàvic que reclamava els seus drets des de l’autoritat 

d’allò antic (pensem bàsicament en l’estament nobiliari i en les identitats territorials reticents en 

front del procés de centralització); però de l’altra, el rei sap que la seva legitimitat com a rei es 

fonamenta, precisament, en aquest passat on l’estament nobiliari es fa fort. És el seu llinatge allò 

que el converteix en rei.

Finalment, ho hem dit més amunt, l’any 1669 es reanuden les obres de l’enveloppe. S’ha decidit  

conservar l’antic castell de Lluís XIII. Tanmateix, fins i tot abans que comencin les obres, l’interior 

de l’antic castell ja ha patit importants modificacions.És cert, Le Vau ha decidit conservar les antigues 

façanes de totxo de la part antiga. El disseny de les tres noves façanes que donen a jardins no hi 

guarden cap relació. S’inaugura una dicotomia que marcarà el tractament en façana de les futures 

construccions de Hardouin-Mansart. Tanmateix, les façanes “antigues” que Le Vau respecta han 

incorporat ja uns quants canvis. Durant la dècada dels seixanta, mentre a l’interior es modificava la 

distribució, a les façanes ha aparegut un llarg balcó i dues trompes als angles. També s’han refet les 

cobertes. S’han decorat amb ornaments de coure daurat.10 En algun momernt s’ha instal·lat una font 

al mig del pati. L’antic pati d’armes es converteix en la Cour de la Fontaine o Cour des Fontaines, 

és a dir, el pati de la font.11 

Després, durant la construcció de l’enveloppe, entre 1668 i 1672, el pati torna a ser modificat. 

S’eleva el sòl tres esglaons per evitar que hi entrin les carrosses. Es pavimenta amb marbre. És 

aleshores quan rep el seu nom definitiu.12 Les trompes dels angles són reemplaçades per unes volières 

(gabials)  de ferro daurat. Es construeix el gran balcó amb vuit columnes geminades. Un motiu que 

es cita a si mateix cada cop que la façana recula [fig: 36]. Un altre canvi important que comporta 

la construcció de l’enveloppe és l’eliminació del fossat que envolta l’antic castell. Tres dels seus 

costats passaran a estar ocupats per l’ampliació de Le Vau. La vieille aile i l’aile du gouvernement,13 

fins ara separades del cos principal, queden unides al cos central. 

10  SOLNON, op cit. Pàg.31. 
11  NOLHAC, op.cit. Pàg.160.
12  SOLNON, op cit. pàg. 62. Altres llibres situen la pàvimentació amb marbre al voltant de 1680 i sota la direcció de Hardouin-
Mansart.
13  Aleshores, evidentment no s’anomenen així.
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QUATRE MOMENT DE LES TRANSFORMACIONS DEL PATI DE MARBRE: 
32. Pati d’armes de Lluís XIII, 33. Pati del castell l’any 1668. 34. Pati de la font, anys se-
tanta, després de fer l’enveloppe 35. Després de les transformacions de Hardouin-Mansart.

36. Fotografi a d’Eugène Atget, 1901-1903. [BNF]

32 33

34 35

36
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Això implica que el pati de marbre també queda unit amb el pati del castell (la cour du château) 

definit per aquestes dues ales. Tots dos patis passen a formar un sol espai, segmentat, en pujada, i 

que a través dels replecs de la façana es fa més petit a mida que el visitant s’apropa al vestíbul del 

castell.

Més tard, a partir de 1678, Hardouin-Mansart comença a fer importants canvis a Versalles. El pati 

de marbre no se n’escapa. Rep el seu aspecte definitiu.14 Les tres obertures centrals de la façana són 

ampliades amb arcs de mig punt.  A la façana s’hi afegeix un àtic amb finestres que donen al mateix 

espai, el gran saló quadrat, futura cambra del rei. Es suprimerixen les volières als angles. S’obren 

“lucarnes” a les cobertes i es refan les balustrades. 

En definitiva, encara que molts historiadors es refereixin al pati de marbre com el “lloc” més antic 

de Versalles,15 el cert és que les transformacions que s’hi han fet el converteixen en un lloc tant vell 

com la galeria dels miralls o el saló de la guerra. Trepitgem un espai “nou” investit amb el prestigi 

d’un passat que ja no hi és.

Així, les actuacions al pati de marbre són una bona metàfora de l’operació que Lluís XIV du a 

terme amb l’estament nobiliari. Mentre el discurs oficial és de respecte i conservació (fins i tot les 

celebracions recuperen rites medievals convenientment alterats), l’estament nobiliari, confinat dins 

del castell, és sotmès a un procés de transformació que passa per convertir l’antic senyor feudal en 

un cortesà. Nominalment, continua tractant-se de noblesa, però el perfil social i el grau de poder ha 

estat brutalment capgirat. El poder construeix un discurs, precisament, per poder fer tot el contrari.

1701, al voltant del pati de marbre 

El pati de marbre és el centre de Versalles. D’una banda, símbol de l’origen: és l’antic pati d’armes 

al voltant del qual es plegava l’antic castell de Lluís XIII. És també l’espai al voltant del qual hi ha 

l’apartament del rei, a la primera planta, des de 1684. El pati de marbre marca la posició de l’eix 

solar a través del qual s’ordena tot Versalles. En realitat el pati de mabre ha arribat després de l’eix. 

Al igual que farà la cambra del rei l’estiu de 1701, col·locant-se a l’origen es converteix en origen.

Però el pati de marbre no és només un símbol. També és un centre neuràlgic. És través seu que des 

de la ciutat s’accedeix als jardins. I també és al voltant del pati de marbre que es disposen algunes 

de les funcions més visibles: vestir el rei i protegir-lo.

El centre del castell disposa d’un pas a jardins format per la combinació de dues peces, el vestíbul 

i el peristil. El costat sud del pati de marbre està totalment ocupat per la garde-robe, de la qual ja 

n’hem parlat al capítol anterior: l’apartament de La Rochefoucauld en angle (CC9)16; el passadís que 

connecta el pati de marbre amb el pati interior, i les peces de la garde-robe (dues per els garçons de 

la chambre; una per a l’escala que puja a l’apartament del rei); i a la cantonada, la peça de la garde-

robe del rei pròpiament dita (CC10)17.

Si el costat sud del pati de marbre s’encarrega de vestir al rei, el costat nord s’ocupa de la seva 

seguretat. Disposat de forma simètrica a l’apartament del grand maître de la garde-robe (però no 

simètric), a l’angle nord-oest del pati hi ha l’apartament del Capità dels guàrdies de corps (CC8)18. 

14  SOLNON, op cit. Pàg. 108. 
15  Un exemple entre molts: CORNETTE, Joël. Versalles, le palais du roi Louis XIV.  Pàg.26.
16  CC9 fa referència a la numeració de l’État de logements. En el plànol de Mortin és el número 13.
17  Mortin:10.
18  Mortin: 14.
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37

38

37. Coupe sur le bâtiment de la rue de la Surintendance, le vestibule de 

l’Empire, la galerie des tableaux et les galeries de pierre à l’aile du midi 

du château de Versailles. Frédéric Nepveu, 1840. Un dels dibuixos per a 
la transformació del castell en museu. Deixant de banda les demolicions 
interiors del projecte, és interessant observar el pas transversal del carrer 
(esquerra) als jardins (dreta) a través de l’escala col·locada al pati. Aquesta 
seqüència ja és així en temps de LLuís XIV.  38. Secció de Blondel (1756) 
per l’eix est-oest mirant a nord, on veiem el pas ciutat-jardins pel vestíbul 
i el perístil. La cambra del rei com a pont. 39,40,41. Tres edifi cis moderns 
que inclouen “un pont”. Narkomfi n de Ginzburg, el barri de Heimat i l’escola 
de la Bauhaus a Dessau.

39 40

41
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Al igual que l’allotjament de La Rochefoucauld, es tracta d’un apartament de funció, és a dir, 

vinculat al càrrec. Els noms que el detenten l’any 1701 ens indiquen la seva importància: Noailles, 

Duras, Lorges, Villeroy. Tots són mariscals de França i pertanyen a la noblesa d’espasa. Els gardes de 

corps s’encarreguen de protegir personalment el rei. Són, per tant, homes de confiança.  A diferència 

del càrrec de grand maître, el capità serveix per quartier (trimestralment). Això vol dir que La 

Rochefoucauld canvia de veï al llarg de l’any: el duc de Noailles (gener), el duc de Duras (abril), el 

duc de Lorges (juliol) i el duc de Villeroy (octubre).19

L’apartament del capità és un allotjament, no un espai des del qual vigilar. Al igual que La 

Rochefoucauld gaudeix del prestigi d’allotjar-se al centre del castell (sota l’apartament del rei, 

concretament, sota del Cabinet du Conseil). L’accés des de l’apartament del Capità fins l’apartament 

de Lluís XIV és ràpid. A més de la petita escala del rei (tot seguit en parlem), una escala interior 

semicircular que dóna a la Cour des Cerfs, els conecta; una escala d’ús privat.

Al costat de l’apartament del Capità dels gardes de corps hi ha el saló de la petita escala del rei.20 

En realitat és un vestíbul al qual s’accedeix des del pati de marbre i dóna pas a la petita escala del 

rei, situada al darrere, ocupant una part del pati interior. Aquesta és l’escala privada del rei, d’ús 

ordinari. Puja fins al primer pis, on hi ha les peces més privades de l’apartament del rei. Si el saló 

de la petita escala del rei té l’apartament del capità dels guàrdies a un costat, a l’altre hi ha la sala 

dels guàrdies del rei (espai CC7)21. Precisament, aquest cos de guàrdia, es situa aquí per controlar 

l’accés a l’escala. Una porta els connecta. 

Al costat de la sala dels guàrdies, ja a la cantonada nord-est del pati de marbre, hi ha la peça on 

s’allotja el Lieutenant des gardes du roi (CCA)22. Aquest allotjament també disposa d’una porta 

pròpia per sortir al pati, és la simètrica a la porta de la garde-robe.

L’accés als jardins a través del pati de marbre, vestíbul i peristil està sota el control del mateix cos 

de guàrdia que protegeix l’accés a la petita escala del rei. La presència del capità, dels guàrdies i del 

tinent, tant ens informa del grau d’obertura del castell com de la proximitat de l’accés a l’apartament 

del rei, mitjançant la petita escala.

El castell com a pont

La tecnologia pre-industrial, una estructura de gruixuts murs de pedra, converteix en invisible la 

condició pont del corps de logis principal del cos central. Una condició pont que a efectes pràctics 

tant podríem relacionar amb l’edifici Narkomfin, la Siedlung de Heimat o l’escola de la Bauhaus a 

Dessau , per posar tant sols tres exemples canònics del moviment modern [fig.39-41].23

Si bé des d’una mirada actual, acostumada a les transparències dels murs cortina i als edificis 

sobre pilotis, el castell de Versalles apareix com una massa sòlida, el cert és que la transparència 

és una paraula invocada sovint a la cort de Lluís XIV. La consolidació d’un estil nacional passa per 

19  État 1702, pàg.406-407.
20  Mortin: 17.
21  Mortin: 18.
22  Mortin: 19.
23  Tan sols es tracta de dos exemples canònics del moviment modern. L’edifi ci Narkomfi n és una obra de Ginzburg i Milinis, 
construït a Moscou, 1928-29. La Siedlung Heimat, Frankfurt 1927-30, és obra de Franz Roeckle, i forma  part del projecte urbà 
d’Ernst May, Herbert Boehm i Fritz Berke.
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Fotografi a publicada al llibre de Pierre de Nolhac, Les jardins de Versailles (Paris, 
1913). Apareix la cantonada nord a jardins del cos central. Les fi nestres a la planta 
baixa són les de l’apartament del comte de Toulouse. A la cantonada del primer pis, 
les tres últimes obertures són del saló de la guerra. Davant seu, a l’angle de la ter-
rassa sobre el jardí un vas conmemoratiu amb escenes de guerra.

43. Detall de la secció de Blondel, peristil a l’esquerra, amb la volta rebaixada (anse-
de-panier) i el vestíbul a la dreta. 44. Detall de la planta de Mortin, on es veu la forma 
en T de les dues peces juntes, i les escales encaixades entre els pilars. 44. El peristil 
ara (1998). 34. El vestíbul ara (1998).

45 46

43 44
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recuperar un gòtic local, eminentment “transparent”, si el comparem amb la gravetat murària de 

l’arquitectura romana. Els nous interiors que Hardouin-Mansart i, sobretot, el seu lloctinent, Robert 

de Cotte, estan construint a Versalles des de finals dels noranta, passen per renunciar als pesats 

marbres policromats de Le Vau, i aplicar lleugers empanellats de fusta, amb panys de paret sencers 

recoberts amb miralls. Avancen els trets fonamentals del que s’anomenarà estil rocaille o rococó. 

Converteixen els vells interiors solemnes de Versalles en nous espais lluminosos. Els empanellats de 

fusta alleugereixen el pes dels paraments i els miralls obren forats dins l’opacitat dels sòlids. El joc 

de reflexos desdibuixa els límits reals de l’espai. A la galeria dels miralls i a les façanes que donen 

al pati de marbre Hardouin-Mansart ha engrandit les obertures per fer els interiors més lluminosos. 

Pel que fa al castell, les seves grans dimensions obliguen a perforar-lo en planta baixa per poder 

travessar-lo quan es passa de la ciutat als jardins. No només a la part central, la que ara tractarem, 

sinó també a l’ala sud [fig.37].24

En un altre pla, el de la iconografia, tota mena de recursos tracten d’establir continuitats entre el dins 

i el fora. Així, per posar un exemple, a la terrassa-sòcol del cos central costat jardins, s’instal·la un 

escultòric vas de pedra amb escenes de guerra, just davant del Saló de la guerra al primer pis. I el 

mateix a l’altra cantonada amb el saló de la pau [fig.42].25 

El mateix rei basa la seva campanya de prestigi entre els seus subjectes en la transparència. A 

diferència d’altres cases reials com els Àustries, tothom pot venir a veure com el rei dina o com el 

rei passeja. L’espai de respecte que envolta la figura sagrada del sobirà no és opac. Versalles, castell 

i jardins és un espai, literalment, d’accés públic. La glòria del rei de França passa per deixar que els 

seus súbdits percebin la seva grandesa en directe.

Pel que fa a la planta baixa del cos central, l’eix est-oest marca un pas en planta baixa que connecta 

el pati de marbre amb els jardins. Divideix la planta en dos. Així, a l’estructura concèntrica d’una U 

dins d’una altra U, es sobreposa un segon ordre, el de l’axialitat est-oest que talla el castell en dos i 

uneix la ciutat amb els jardins.

Dins del castell, a la planta baixa del cos central, aquest espai té forma de T. En realitat és la suma 

de dos espais: el vestíbul, dins les traces de l’antic castell; i el peristil, dins les traces de l’enveloppe. 

Precisament, aquest és l’únic lloc del castell on la “part nova” de l’enveloppe i la “part vella” de 

l’antic castell de Lluís XIII, no només es toquen, sinó que també s’uneixen. Formen un sol espai 

[fig. 43-46].

Al vestíbul s’hi accedeix passant per sota del balcó sustentat per vuit columnes geminades. S’accedeix 

als jardins passant per sota del llit del rei (el vestíbul queda just a sota del gran saló central que a 

la planta primera acollirà la chambre du roi a partir del juliol de 1701). És un espai, més aviat baix: 

4,25  metres d’alçada; en planta fa 10 x 8 metres. Si bé la peça ja existia des de les primeres reformes 

que Lluís XIV va fer al petit castell de Lluís XIII (aquí hi havia l’escala central de Lluís XIII), la 

seva decoració definitiva és de 1679, quan es vol potenciar el seu ús com a connector entre ciutat 

i jardí. Quatre columnes amb fust de marbre de Ranze divideixen l’espai en nou rectangles (3x3). 

24  Allà però, el salt de cota entre jardins i carrer comporta la col·locació d’una escala. El desnivell impedeix una transparència 
carrer-jardí, però la secció (salvant distàncies evidents) no deixa de recordar-nos a les dels edificis pont
25  NOLHAC, 1925, op cit.
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Tanmateix, l’espai és direccional: dues vigues uneixen les columnes en la direcció est-oest, cap als 

jardins, en la direcció de qui camina. 

Si hem de fer cas al seu nom, “vestíbul”, entenem que és el vestíbul dels jardins i no del castell. Al 

capdavall, des d’aquest espai és impossible accedir al pis de dalt o a d’altres parts del castell sense 

travessar en espais “privats”. Les úniques portes interiors que hi donen són les dels apartaments. 

A l’esquerra, la del grand maître de la garde-roba; a la dreta, la del capità dels guàrdies del rei. El 

vestíbul doncs, és un lloc de pas a través del qual només podem anar als jardins, això sí, passant 

abans per la galeria de baix o el peristil, una de les peces més rares de Versalles.

El perístil es el braç llarg de la “T” a la que hem al·ludit més amunt. També se l’anomena galeria de 

baix perquè just al seu damunt hi ha la gran galeria o galeria dels miralls. Així com el vestíbul cau 

dins les traces de l’antic castell de Lluís XIII, la galeria de baix, construida l’any 1669, cau de ple 

dins la nova crujia de l’enveloppe. Projectada i construïda per Le Vau, l’any 1701 encara es manté 

igual.26

Deu pilastres inscrites en una llarga escala composada amb cinc esglaons que baixen cap al jardí i 

amb una longitud d’uns 36,6 metres, divideix el peristil en dos. Si la peça ja és llarga, el fet de tallar-

la longitudinalment, accentua la seva proporció allargassada. Una altra peculiaritat de la galeria 

poques vegades comentada és que no es travessa com a corredor (com tota la resta de galeries del 

castell), sinó a través.

El fet que el conjunt vestíbul-peristil sigui l’únic interior del castell on l’enveloppe i el castell de 

LLuís XIII es troben, fa que el salt de cota entre la part nova i la part vella es faci visible. D’aquí la 

presència d’aquesta llarga escalinata amb les pilastres. [fig.45].

Si pensem que l’accés des de la ciutat és una pujada i que un cop dins del castell s’han de baixar 

cinc esglaons per creuar-lo cap als jardins, i afegim els esglaons que separen la terrassa pavimentada 

davant del cos central del terra del parterre d’eau, ens adonem que creuar el castell pont implica 

també un moviment d’ascens i descens que troba el seu punt més alt al pati de marbre (i al vestíbul). 

Des d’aquesta centralitat preeminent, des de sota del recinte de la cambra del rei, l’eix est-oest 

d’accés es prolonga a l’infinit, cap a fora, als jardins, sobre el tapis verd i el gran canal.

El pati del castell

Cinc esglaons separen el pati de marbre del pati del castell (la cour du château).27 Tanmateix formen 

un sol espai. Entre tots dos hi ha una franja determinada per les dues loggies que donen pas a les 

escales de la reina i dels ambaixadors. Pel que fa al pati del castell aquest queda delimitat entre 

la segons reixa que dóna a l’avant-cour i les dues ales que el flanquegen, la vieille aile i l’aile du 

gouvernement.

L’aile du gouvernement i la vieille aile es van construir l’any 1662, on abans hi havia el Commun 

de LLuís XIII. L’espai exterior que defineixen s’acostuma a anonemar el pati del castell (cour du 

château) o el gran pati (grand cour) en relació al pati de marbre, també anomenat petite Cour. En 

26  Al llarg del segle XVIII, el peristil anirà sent ocupat pels apartaments, a causa de la manca d’espai i el creixement de la familia 
reial. A la planta de Blondel de 1735 ja s’han ocupat dues crugies de l’extrem sud per ampliar l’apartament del duc de Châtillon.
27  La majoria de llibres (Solnon, Nolhac) quan es refereixen a l’operació d’alçar el sòl del pati de marbre parlen de tres esglaons.
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principi eren peces exemptes, però amb l’ampliació de l’Enveloppe (1668-1672) van acabar con-

nectades al cos central.

Tanmateix, en planta baixa, els extrems de les dues ales en contacte amb el cos central, deixen un 

pas als jardins. Així, en aquest cas literalment, la unió entre el cos central i cada una d’aquestes 

ales, actua com a pont: a la primera planta hi ha connexió interior, però a la planta baixa cal creuar 

el passatge per anar del cos central a cada una de les ales [fig.47].

En realitat, ens prenem una licència anomenant-les així. L’any 1701 ni la vieille aile ni l’aile du 

gouvernement tenen encara aquest nom. L’aile du gouvernement es va construir per allotjar les 

cuines. A principi dels setanta, les cuines van desplaçar-se al costat del pavelló del rei.28 L’ala de 

les cuines va ser remodelada per acollir allotjaments. Quan l’any 1709 es va publicar per primer 

cop una planta del castell, el primer pis estava ocupat, casi totalment, per Blouin, premier valet 

de chambre del rei i gouverneur del castell. Va ser aleshores quan va començar a ser anomenada 

Aile du gouvernementm (ala de la governació).  Les mansardes eren utilitzades de guarda-moble; 

a causa del pes, l’estructura es va malmetre. Si l’any 1742 ja era evident, no va ser fins 1771 que 

es va decidir enderrocar l’ala. Ange Jacques Gabriel va construir la nova versió, no exempta de 

polèmiques, aturades i reinici d’obres. També se l’anomena Aile Gabriel.

La Vieille aile, dita així des que es va reconstruir l’aile du gouvernement l’any 1771, en principi 

allotjava les quadres, i així va ser fins la construcció l’any 1686 de la grande i la petite Écurie a 

l’altra costat de la plaça d’armes. Ja al segle XIX, sota Lluís XVIII, va construir-se un pavelló (ja 

plantejat en temps de Napoleon) en el tester que mira a la ciutat. Se l’anomena pavelló Dufour (és 

el nom de l’arquitecte). En principi, tota la façana de la Vieille Aile, havia de remodelar-se per ser 

28 El pavelló del rei és la primera peça construida de la futura ala sud, iniciada l’any 1678.
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48. COLLAGE A PARTIR DE DIFERENTS PLÀNOLS DE JACQUES DUBOIS (tots són de 1732)

49 50

H

P

49. Detall del plànol de Dubois de 1732 (planta baixa del cos central), la sala de la comèdia, ocupa 
totalment la peça que uneix cos central i ala sud. La única comunicació és exterior. 50 Un interes-
sant document de treball (c.1710) on es veu la nova i defi nitiva capella, encara unida amb la quarta 
capella. Sobre el mur gris, a l’esquerra, es veu l’altar. Quan la darrera capella ja s’usi, aquest mur 
desapareixerà (comparar amb la fi g. 48)
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coherent amb el nou pavelló; però finalment l’obra va quedar a mitges i encara avui es veuen les 

traces de l’obra aturada.

L’any 1701, la planta baixa de la vieielle aile allotja, sobretot, usos vinculats a funcions: la sala 

dels embaixadors, on se suposa que aquest esperen a ser rebuts pel rei; un sala del consell; una sala 

del Grand maître (aquí ofereix la seva taula en moltes ocasions). La planta baixa de l’aile du gou-

vernement, en planta baixa acull sobretot allotjaments: Le Bel, el concièrge del castell, l’allotjament del 

capità dels guàrdies de la porta, el del marquès Bonrepàs, lector del rei. També algunes peces destinades a 

la vigilància. 

Dèiem que un cop la vieille aile i l’aile du gouvernement queden connectades al cos central,29 el pati de 

marbre i el pati del castell també passen a forma un sol espai “exterior” que s’endinsa en el castell. És un 

espai pautat pels plecs d’unes façanes que s’avancen a mida que ens apropem al cor del castell.30 

També dèiem que pel costat ciutat, el recinte queda delimitat per la deuxième grille (segona reixa).31 

Dues garites controlen l’entrada. Un cop passada la reixa, podem accedir als patis que separen la 

zona central de les ales nord i sud. Cap a l’esquerra, a través d’un pas estret entre el pavelló final 

de la vieille aile i la reixa, arribem la cour des princes (A: fig.48). Aquest pati és l’accés principal a 

l’ala sud i també disposa d’un a sortida directa a l’avant-cour. Cap a la dreta, un pas simètric, estret, 

entre la reixa i el pavelló final de l’aile du gouvernement, ens porta a la Cour de la chapelle. Recor-

dem que el 1701 encara està en obres (B: fig.48). La capella en funcionament entre 1682 i 1710, a 

jutjar pels plànols, sembla tenir una porta que dóna a aquest pati. En la mesura però, que la capella 

sempre roman tancada quan el rei no l’usa, no sembla un accés habitual. Tanmateix, vorejant l’absid 

de la nova capella, la reixa es prolonga i dóna accés a la sacristia [fig: 48/50].

En tot cas, el recorregut principal es manté sobre l’eix est-oest, puja cap al castell. A la dreta, jus-

tament al pavelló que remata l’aile du gouvernement hi ha el cos de guàrdia dels gardes de la porte 

(guàrdies de la porta) (AG1); una sala més gran per a la resta dels guàrdies de la porta que estan de 

servei (AG0); també un petit allotjament per a un guàrdia suíss. 

Si es continua pujant, el primer estretament del pati ens indica la presència de dos passatges 

simètrics, perpendiculars a la direcció de l’ascens que condueixen als jardins. El passatge nord cau 

sota el control de la sala dels Hôquetons (H:fig.48)32. 

Pel que fa al passatge sud, en el plànol de 1714, sembla control·lat des de la Sala de guàrdies del duc 

de Berry33; però aquest espai, l’any 1701 està ocupat per l’apartament del cardenal de Coaslin, el 

grand aumônier (CC26A). És probable que se n’ocupin els mateixos guàrdies suïssos que control·len 

l’accés a l’escala de la reina (CC11). Una porta protegida per un balcó sobre columnes geminades 

(al primer pis hi ha l’apartament de madame de Maintenon), dóna directament sobre l’embocadura 

del passatge [P:fig.48]. 

Aquest cos en cantonada on hi ha els suïssos forma part de la loggia que dóna accés a l’escala de 

la reina. Amb la loggia simètrica que dóna accés a l’escala dels ambaixadors, suposa el primer 

29  Construcció de l’enveloppe 1668-1672
30 Ens referim, en el plànol de Mortin [fi g.1] al primer replec, peces 5 i 22; i segon replec, peces 10 i 19.
31  Per accedir al castell pel centre calia creuar dues reixes. La primera és la que delimita el recinte de l’Avant-cour, l’enorme espai 
fl anquejat per les ales dels ministres. Una mena de gran vestíbul exterior entre castell i ciutat. En parlarem més endavant, en el 
capítol dedicat a la ciutat : 8. L’eix est-oest com a emplaçament.
32  CC14: La sala dels Hoquetons és la sala dels guàrdies de la prévôté de l’hôtel du roi, la policia interior del castell. El nom 
d’hoquetons prové de la túnica que portaven com a uniforme. (Newton, p.141) Mirar Da Vinha.
33 Mortin (fi g.XY): 6
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estretament del pati. Precisament, aquesta franja entre el pati del castell i el pati de marbre ve 

definida per la dimensió de les loggies. El següent replec de la façana, alineat amb les escales del 

pati de marbre, ve marcat també per la fi de les dues loggies. 

Ens adonem que aquest fragment del pati disposa d’unes lleis geomètriques pròpies [fig.53]. Pensades 

en termes exteriors, és cert, i amb poca correspondència (o cap) amb l’interior. Si bé els creixements 

i canvis a Versalles semblen respondre al pur ús, el cert és que existeix certa voluntat de forma. 

Aquí, a les loggies, són els usos i les necessitats qui s’adapten com poden als espais imposats per un 

ordre “exterior” (exactament igual que el despatx de Gehry dins d’uns prismàtics). Allà on al costat 

sud hi ha un cos de guàrdia (A:fig.53), al costat nord hi ha un guarde-mobles (A’); allà on al nord hi 

ha un pas al pati interior (B’), al sud hi dorma un valet de la garde-robe (B). En tot cas, hi ha un ordre 

exterior, com hi ha un ordre a la relació entre peristil i vestíbul. En certa forma, l’aparent desordre 

versallesc és el resultat de superposar diferents ordres, d’ensamblar unitats de sentit, fragments, que 

no sempre generen un ordre general que els contingui a tots. El mateix cercle que hem dibuixat en 

el centre de la franja entre les loggies, no ens serveix per a res en el pati de marbre.

Després de les dues loggies, l’espai es torna a contraure. Tres esglaons delimiten el pati de marbre 

51 52

A A´

B B´

53

FOTOGRAFIES DELS PATIS: 51. Els replecs del costat sud, a l’esquerra veiem el pas 
a jardins, i al costat, la porta sota el balcó que dóna a l’espai de vigilància dels Suïssos. 
52. La loggia que dóna pas a l’escala dels Ambaixadors. 53. Detall del muntatge de la 
pàgina anterior on hem marcat les proporcions que defi neixen (o coincideixen) amb 
l’espai entre les loggies.
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respecte el pati del castell. El pati està cau sota el control de la mateix sala dels guàrdies del rei 

(CC7) que controla la petita escala del rei. Sobre l’eix est-oest, passant sota el balcó del rei,34 s’entra 

al vestíbul i d’aquí, només una opció: descendre les escales del peristil i “entrar als jardins”.

Ens interessa la forma esglaonada d’aquest gran pati central format pel pati del castell i el pati de 

marbre. Un pati profund, que s’endinsa en el castell, esglaonat en planta, en pujada, i que escenifica 

una acollida pels que arriben des de la ciutat. La forma de l’espai esdevé símbol en si mateixa de 

la transparència amb què el rei pretén mostrar-se als seus subdits. Tanmateix, per comprendre la 

magnificència d’aquest desplegament cal comptar amb un tercer element exerior que ens obligarà a 

saltar a l’altra banda de la segona reixa: l’avant-cour. En parlarem més endavant en el capítol dedicat 

a la ciutat i a l’eix est-oest com a emplaçament.

34  Recordem que el balcó serà el de la cambra del rei després dels canvis de 1701.
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DUES FOTOGRAFIES DELS PATIS. 54: Fotografi a “actual”, cal 
tenir present que falten la segona reixa tancant el pati del castell. 
55. Una fotografi a de principis del XX, on es veu perfectament 
l’escenifi cació de l’endinsament a través dels replecs de les 
façanes.
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