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Jean-François Félibien des Avaux. 
Description sommaire de Versailles 

ancienne et nouvelle, avec des fi gures. 
Paris, A. Chrétien, 1703.

1                                                                                 
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Capítol 7:

VERSALLES ANTIC I NOU

1. La descripció de Jean-François Félibien  2. L’estructura-índex del llibre  /  

3. El procés 4. Marques tipogràfiques /  5. La descripció com a laberint

1. LA DESCRIPCIÓ DE JEAN-FRANÇOIS FÉLIBIEN

L’any 1703 Jean-François Félibien publica Description sommaire de Versailles, ancien et 

nouvelle, avec des figures.1 El castell de Lluís XIV ja arrossega més de quaranta anys de canvis. 

Comprensiblement, la descripció de Félibien no és la primera. L’honor recau en el llibre de Madeleine 

de Scudery, La promenade de Versailles, publicat l’any 1669, quan tot just fa un any que Le Vau 

ha començat a construir l’Enveloppe.2 No deixa de ser significatiu que la primera descripció del 

domini reial prengui forma a través d’un passeig: totes les descripcions posteriors de Versailles 

s’organitzaran com un itinerari.

Description sommaire de Versailles, ancien et nouvelle, avec des figures és la dinovena descripció 

de Versalles que es publica; la vuitena, si limitem el recompte a aquelles monografies que ofereixen 

una visió de conjunt.3 Quan Félibien publica el seu llibre, tant sols fa un parell d’anys que Jean-

Aymar Piganiol de La Force ha publicat Description des châteaux et parcs de Versailles, de Trianon 

et de Marly.4  Probablement es tracti de la descripció de Versalles amb més èxit editorial; al llarg del 

1  FELIBIEN DES AVAUX, Jean-François, Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, avec des fi gures. Paris, A. Chrétien, 
1703. Títol traduïble com a: Descripció sumària de Versalles, antic i nou, amb dibuixos. Felibien signa el llibre en qualitat de 
Historiographe des Bâtiments du roy. El llibre està imprès a París, Chez Antoine Chrétien, Imprimeur, Juré-Libraire de l’Université, 
Pont Saint Michel. La gestació del llibre és llarga: obté el privilegi reial el 21 de març de 1697; s’inscriu en el registre de llibres de 
la communauté des imprimeurs et libraires el 13 d’octubre de 1698; i és aprovat per Tallemant el 10 de març de 1703 (SABATIER, 
1999 op. cit. pàg. 466)
2  SCUDÉRY, Madeleine de, La promenade de Versailles, Paris, chez C. Barbin, 1669. 
3  Moltes referències són descripcions parcials publicades al Mercure Galant en motiu d’una nova peça. Tenen especial èxit el 
laberint, la Gruta de Tetis i la galeria dels miralls. Caldria afegir, no les hem comptat, descripcions de festes o celebracions que tenen 
Versalles com a marc i que, per tant, de forma indirecta també s’hi refereixen.  És el cas del text que hem comentat al segon capítol 
en relació a la festa de 1664.
Pel que fa al nombre de descripcions de Versalles, ens basem en les dades facilitades pel CRCV. La llista de publicacions 
monogràfi ques son: 1) Scudéry, Madeleine de, La promenade de Versailles, Paris, chez C. Barbin, 1669. 2) Félibien, André, 
Description sommaire du chasteau de Versailles, Paris, s.n., 1674. 3) Morelet, Laurent dit le sieur Combes, Explication historique 

de ce qu’il y a de plus remarquable dans la maison royale de Versailles et en celle de Monsieur à Saint-Cloud, Paris, imprimerie de 
C. Nego, 1681. 4) Anònim [Félibien, André], La description du chasteau de Versailles, Versailles, chez A. Vilette, 1685. 5) Félibien, 
André, Description du château de Versailles, de ses peintures, et d’autres ouvrages faits pour le roi, Paris, D. Mariette, 1696. 6) 
Piganiol de la Force, Jean-Aymar, Nouvelle description des chasteaux et parcs de Versailles et de Marlymn[...], Paris, F. et P. Delure, 
1701.
4  PIGANIOL DE LA FORCE, Jean-Aymar, Description des châteaux et parcs de Versailles, de Trianon et et de Marly, 
Amsterdam, D. Mortier, 1715, 2 vol. (La primera edició és de 1701)



segle XVIII es reeditarà nou vegades,5 mentre que la de Félibien mai passarà d’una primera edició. 

Per comprendre alguns trets específics de la descripció de Félibien ens pot ser útil comparar el seu 

llibre amb el de Piganiol. De moment assumim com a pròpies les paraules de Gerard Sabatier: la 

descripció de Piganiol de La Force és la primera guia completa de Versalles,6 però és la de Jean-

François Félibien la que veritablement planteja preguntes.

Jean-Aymar Piganiol de La Force publica la seva descripció el 1701. Arriba massa aviat per poder 

descriure la nova cambra del rei. Anuncia els futurs canvis, però no en dóna detalls. El llibre de 

Félibien, publicat dos anys després, és doncs el primer que descriu la nova i definitiva cambra del 

rei. Per comprendre el nou ordre que es dibuixa a partir del juliol de 1701, aquest hauria de ser el 

nostre text de referència.

5  1701, 1707, 1711, 1715, 1717, 1730, 1738, 1742 i 1764. A més d’un altre llibre on també parla de Versalles: PIGANIOL DE LA 
FORCE, Jean-Aymar, Nouvelle description de la France, Paris, T. Legras fi ls, 1718.
6  SABATIER 1999 (pàg. 119).

2. Madeleine de Scudéry. La promenade de Versailles, Paris, chez C. 
Barbin, 1669.
3. Jean-Aymar Piganiol de la Force. Description des châteaux et 

parcs de Versailles, de Trianon et et de Marly. Aamsterdamm, chez 
D.Mortier, 1715 (l’edició original és de 1701).  

2                                                                     
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L’estructura-índex del llibre

A primera vista, l’estructura del llibre de Félibien sembla convencional. Adjuntem un esquema 

restituint un índex de contiguts que el llibre no inclou7 (les paraules entre claudàtors, orientatives, 

són nostres):

[0. Preliminars]

Avertissement [4 pàgines no numerades]

Privilège du roy [4 pàgines no numerades]

[I. Descripció]

1. [Ciutat]: 

Les chemins de Paris à Versailles (pàgina 1)

Versailles (pàgina 2)

2. [El castell]:

Le Château (pàgina 27)

3. [El parc]

Ce qu’il faut observer dans le Petit Parc (pàgina 210)

Du Grand Parc (pàgina 234)

[II. Catàleg d’obres]

                 Tableaux, Statues et bustes antiques (pàgina 243)

[III. Epíleg]

Changements qui on esté faits à Versailles en divers endroits du Château,  pendant 

l’impression de ce volume (pàgina 337)

Additions (pàgina 349)

El nucli central del llibre, la primera part, és la descripció de Versalles pròpiament dita. S’estructura 

en tres blocs: ciutat, castell i jardins. Ocupa 243 pàgines d’un total de 364. Després ve una segona 

part on es descriuen les obres d’art més importants de la col·lecció reial. Això ocupa 94 pàgines; ni 

tan sols la meitat de la part referida a ciutat, castell i jardins.

La veritable peculiaritat la trobem al final en forma de doble addenda. En primer lloc, una descripció 

suplementària on s’inclouen les darreres novetats que han aparegut durant la impressió del llibre. 

Ja avancem que una d’elles és la nova cambra del rei. En segon lloc, una comparació, sustentada en 

documents gràfics, on s’exposen les diferències del Versalles actual respecte una altre de més antic..

De fet, incloure un Versalles més antic en la descripció del Versalles actual no és una operació que 

es limiti a les darreres pàgines. Tota la descripció de Félibien és el resultat d’un peculiar compromís 

entre textos nous i vells. La irrupció del passat travessa tot el llibre. Inclou el temps com a argument 

de projecte.

Jean-François Félibien des Avaux8 és arquitecte i Historiographe des Bâtiments du roi. També és 

tresorer de l’Académie des inscriptions et belles lettres. L’any 1718, després de la mort de Lluís 

XIV, serà nomenat secretari de l’Académie royale d’Architecture. 

7  Sí inclou al fi nal una taula amb totes les peces descrites ordenada en ordre alfabètic.
8  1658-1733
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4. André Félibien. Description 

sommaire du chasteau de Versailles, 
Paris, s.n., 1674.

5. [Anònim] La description du 

Chasteau de Versailles. Paris, chez 
A.Vilette, 1685. Tot i publicar-se com 
a descripció anònima, és sabut que 
l’autor és André Félibien.

4                                                          

5                            
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El procés de redacció, edició i impressió de la seva descripció de Versalles és llarg. Obté el privilegi 

reial el 21 de març de 1697 i es publica el 1703 (el 10 de març obté l’aprovació de Tallemant). En 

realitat però, la història de la Descripció sumària de Versalles, antic i nou, amb figures ha començat 

molt abans de 1697. Dèiem que el llibre combina textos nous i antics. La descripció, del castell 

especialment, està plena de cosits. Una part considerable del text prové d’una altra descripció molt 

més antiga, publicada pel pare de Jean-François Félibien gairebé trenta anys abans.

André Félibien9, el pare de Jean-François Félibien, és un reputat acadèmic vinculat a les edificacions 

reials. Amic de Poussin des de la seva estada a Roma com a secretari de l’Ambaixada, va ser gràcies 

a ell que va poder introduir-se en els cercles artístics més avançats de la Roma dels anys quaranta. 

Una de les obres més celebrades d’André Félibien és Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des 

plus excellents peintres anciens et modernes.10 Però és sobretot en relació a Versalles que André 

Félibien apareix com un autor prolífic. L’any 1672 publica una descripció (la primera) de la gruta de 

Tetis.11 Dos anys després publica la seva primera monografia sobre Versalles (1674):12 Description 

sommaire du chasteau de Versailles.13 És aquest el llibre que Jean-François Félibien prendrà com a 

principal a referència per a la descripció de 1703 [fig.4]

L’any 1685 apareix una quarta descripció de Versalles. És anònima però ningú dubta en atribuir-la a 

André Félibien: La description du chasteau de Versailles [fig.5].14 Poc després, l’any 1688, publica 

una relació de la festa del 18 del juliol de 1668.15 No es una descripció de Versalles, però com passa 

amb la descripció de la festa de 1664 que hem comentat a la primera part, sí té Versalles com a marc. 

[fig.6].

L’11 de juny de 1695 André Félibien mor. El 14 d’agost Jean-François hereta el càrrec d’Historiographe 

des Bâtiments du roi. Una de les tasques que es proposa és ordenar i editar els escrits del seu pare. 

L’any 1696, un any després de la mort d’André Félibien, es publica una nova descripció pòstuma 

de Versalles.16 Sospitem que és aleshores quan Jean-François Félibien, amb tres descripcions sobre 

la taula que responen a tres anys diferents d’un castell en constant transformació,17 decideix fer una 

edició definitiva que reuneixi tots els textos.

9  André Félibien (1619-1695) Va gaudir de la protecció dels homes més poderosos de l’Estat sense que la rivalitat entre 
entre ells mai l’hagués fet caure en desgràcia. Equilibri gens fàcil d’assolir si pensem en caigudes com les de Le Brun, 
quan mor Colbert. André Félibien va començar sent el protegit de Nicolas Fouquet. Després de la caiguda de Fouquet, 
passa a ser un protegit de Jean-Baptiste Colbert (que és, precisament, qui ha fet caure a Fouquet). Quan el 6 de setembre 
de 1683 mor Colbert, l’acull el seu enemic més acèrrim, Louvois, que passa a ocupar el lloc de Colbert. Al marge d’unes 
habilitats socials evidents, André Félibien té fama entre els contemporanis de treballador rigurós i infatigable.

10  Es publica en cinc volums, entre 1666 i 1688. Després es reeditarà dues vegades, el 1706 i el 1725. 

11  La gruta de Tetis comença a construir-se l’any 1665. Quan Félibien la descriu encara falten alguns detalls per ultimar. Estarà 
defi nitivament acabada l’anyt 1676. L’any 1685 s’enderroca per fer lloc a l’ala nord. Sobre la descripció de 1672. Veure: FÉLIBIEN, 
André. Description de la grotte de Versailles, Paris, S. Mabre-Cramoisy, 1672. 

12  Abans de la seva descripció de 1674, les descripcions de Versalles són parcials o estan integrades en relacions més amplies. A 
banda de la descripció de la gruta del mateix André Félibien, veure La Promenade de Versailles de Madeleine de Scudéry (1669) o 
la guia de Saint-Maurice: 
SCUDÉRY, Madeleine de, La promenade de Versailles, Paris, chez C. Barbin, 1669. 
SAINT-MAURICE, Alcide de Bonnecase, sieur de, Le guide fi delle des étrangers dans le voyage de France, Paris, E. Loyson, 1672, p. 
27-28. 
13  [Descripció sumària del castell de Versalles]: FÉLIBIEN, André, Description sommaire du chasteau de Versailles, Paris, s.n., 1674.
14  (Anònim). La description du chasteau de Versailles, Versailles, chez A. Vilette, 1685 (reedició el 1687)
15  FÉLIBIEN, André, Relation de la feste de Versailles du 18e juillet 1668. 
16  FÉLIBIEN, André. Description du château de Versailles, de ses peintures, et d’autres ouvrages faits pour le roi, Paris, 
D. Mariette,
17  Si ens fi xem en les dates, els estats de Versalles són molt diferents. 1674, tot just s’acaba de construir l’Enveloppe de Le Vau. 
L’any 1685 (la descripció anònima), la terrassa de l’Enveloppe ja ha estat enderrocada per construir-hi la galeria dels miralls; a més 
l’ala sud està acaba i també el gran commun. L’any 1696, ja s’ha acabat (excepte capella i òpera) l’ala nord que tot just començava a 
construir-se l’any 1685.

167



Si posem una al costat de l’altra, la descripció del pare de 1674 i la del fill de 1703, la semblança 

de títols és ja de per sí explícita: Descripció sumària de Versalles enfront de Descripció sumària 

de Versalles antic i nou, amb figures. Gairebé el mateix. Jean-François hi ha afegit antic i nou, amb 

figures. Tot sembla indicar que el nou llibre és una ampliació actualitzada de la versió de 1674.

Un dels problemes és que Versalles no només s’ha ampliat. Versalles s’ha transformat en una altra 

cosa.

Jean-François Félibien també afegeix amb figures. Recolzar el text amb imatges ens permet pensar 

en la creixent preeminència d’allò visual respecte allò discursiu. També ens permet sospitar que 

un dels objectius de Félibien és redactar una guia que orienti els visitants de Versalles. Una guia 

ambiciosa amb la què el visitant, no només pot saber on es troba i que té davant, sinó també i 

sobretot, quin és l’origen d’allò que té davant. El passat apareix així com part indissoxiable del 

present, com a extensió no amputable. La dimensió temporal queda integrada en la dimensió lineal 

de l’itinerari a través dels salons del castell.

6                        

 André Félibien. Relation de la feste de 

Versailles du 18e juillet 1668. 
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2. MARQUES TIPOGRÀFIQUES 

El projecte de Félibien és ambiciós i difícil de dur a terme. L’Avertissement inicial, més enllà de les 

fòrmules protocolàries i les dedicatòries de rigor, tracta d’oferir algunes claus de lectura:

Voici un ouvrage où sous le titre de Description Sommaire de Versailles ancienne 

& nouvelle; l’on a rassemblé divers essais composez en différens tems, & à des 

occasions particuliéres au (…) des travaux somptueux de cette Royale demeure: en 

attendant qu’il en soit fait une entiére description telle qu’on peut l’espérer sous la 

Sur-Intendance de Monsieur Mansart  Comte de Sagone, qui a été l’Ordonnateur 

général des travaux les plus considérables de Versailles.18

Així, el llibre de Jean-François és presenta com un assamblage de fragments redactats en anys 

diferents. Es tracta de confeccionar una descripció sencera que inclogui tot allò dut a terme sota 

la direcció de Jules Hardouin-Mansart, comte de Sagon i Surintendant des bâtiments du roi des 

de 1699. La menció al surintendant és especialment reveladora i va més enllà de la llagoteria 

protocolaria. Les intervencions de Jules Hardouin-Mansart suposen, en efecte, el naixement del gran 

Versailles que avui coneixem; és a dir, el naixement d’aquell altre Versalles, el definitiu, amb el que 

s’emmirallarà determinada modernitat arquitectònica del segle XX. Un altre Versalles que passa per 

la destrucció de bona part de tos aquells Versalles que l’han precedit.19

Copiar i enganxar fragments d’altres llibres és una pràctica habitual de l’època, especialment en 

aquelles publicacions vinculades a la corona. Tota la llarga sèrie dels États de la France n’és una 

prova.20 Tanmateix, el nou llibre de Félibien no tracta de simular cap coherència allà on no n’hi 

ha. El treball d’edició de Félibien, tot i assumir en un sol text tot allò que ja s’explicava en textos 

anteriors, deixa els cosits a la vista. L’Avertissement és explícit al respecte:

 “Quelques uns de ces essais ont déja été rendus publics par feu Mr. Félibien. 

Ils seront distinguez ici en marge à côté des lignes par des doubles virgules ou 

guillemets; & ces lettres A.F. marqueront  son nom à la fin de chacun des autres 

ouvrages qu’il n’a laissez qu’en manuscrit, & qu’on a jugé à propos de mettre aussi 

dans ce volume.21 

L’estrany muntatge de textos proposat per Jean-François Félibien pretén evitar la dispersió de 

descripcions que genera un edifici en incessant canvi. Se suposa que recollir-les en un sol volum 

18  FELIBIEN DES AVAUX, Jean-François, Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, avec des fi gures. Paris, A. 
Chrétien, 1703. (pàgina no numerada, a l’inici).
19  Encara que n’hem comentat i en comentarem algunes, val la pena oferir un llistat orientatiu per ser conscients 
de la transformació-destrucció: Potser val la pena enumerar-les per ser conscients de l’abast dels canvis introduïts 
per Hardouin-Mansart (potser se’ns escapa alguna). D’una banda hi ha les demolicions inevitables, provocades pel 
creixement del castell. Així, el 1678, demolició de la Terrassa de Le Vau i d’algunes peces de l’apartament del rei i de 
l’apartament de la reina per construir la Gran Galeria, el Saló de la Guerra i el Saló de la Pau; el 1681, destrucció de 
l’Orangérie de Le Vau per construir-ne una més ampla, marcada pel desplaçament de l’eix nord-sud i la construcció de 
l’aile du midi; i el 1685, la malaurada Gruta de Tetis, enderrocada per cedir el lloc a l’ala nord. En altres casos però, 
les modificacions son pura substitució sense cap imperatiu general més enllà del gust pel canvi. La majoria afecten als 
jardins: el 1672 Els Bosquet du Marais per fer els Banys d’Apol·lo; el 1684, la destrucció del parterre d’Eau de Le Brun 
per construir els dos estanys més regulars que encara hi ha ara; el 1686 el Bosquet des Sources de Le Nôtre per fer-hi La 
Colonnade; el 1687, la demolició de la primera font de Latona de Le Brun per fer-hi la seva, i la demolició del Trianon de 
porcel·lana de Le Vau per construir el Gran Trianon. Després de 1703, continuaran les substitucions: el 1704 La Salle des 
Antiques de 1680, desapareix per donar lloc a La Salle des Marroniers, i el  Bosquet de la Renommée es transforma en el 
Bosquet de Dômes; el 1705, es desmantela La Salle du Conseil, un saló vegetal a l’aire lliure fet per Le Nôtre l’any 1671,  
per construir la molt significativa font de l’Obelisque.
20  Probablement l’exemple més inequívoc el trobem en la llarga sèrie d’États de la France. 
21  FÉLIBIEN, 1703, Op.cit.
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8) Antoine Herisset. Vue de la 

face septentrionale du château de 

Versailles (s.d). Ciutat, castell i 
jardins queden enfilats per l’eix 
solar i el castell és a la vegada 
obstacle i llindar entre un i l’lal-
tre. No serà fins molt més tard, 
quan Versalles creixi, que la 
ciutat acabarà envoltant el parc. 
A la vista, veiem l’extrem nord 
del castell. La ciutat és deté 
quan arriba a l’estany de Clagny 
i no arriba a tocar directament 
el parc.

9) Plan de villes, château, parc 

de Versailles, Trianon et la Mé-

nagerie. Georges-Louis Le Rouge 
(éd). A mitjans del XVIII, la ciutat 
encara no té contacte directe amb 
el parc.

8                       

9              

Jean-François Félibien des Avaux. Description sommaire de 

Versailles ancienne et nouvelle, avec des fi gures,1703. Pàgines 
26-27 i 30-31, on es pot observar l’ús de les cometes per marcar 
els fragments de text procedents del llibre de 1674 d’André 
Félibien, Description sommaire du chasteau de Versailles.

7                       
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evitarà les omissions i, sobretot, les repeticions innecessàries. Així, una mica abans, l’Avertissement 

aclareix que:

Mr. Félibien des Avaux son fils, ayant depuis compose une description nouvelle 

de la vile de Versailles, & des bâtimens du château, a crû devoir l’entremêler avec 

la description ancienne dont on  vient de parler, & ne former qu’un seul corps 

des deux ouvrages, por éviter de raporter deux fois les mêmes choses, & pour 

mieux faire connoître les divers changemens qui se sont faits jusqu’aujourd’hui 

dans les mêmes édifices. Les vûes & les plans que l’on a ajoûtez serviront avec leurs 

explications à faire trouver les descriptions qui sont contenuës dans le livre (…).22

Distingir amb recursos tipògràfics els textos antics dels textos nous, no és només una forma de no 

apropiar-se de la feina del pare, sinó i sobretot, una manera de determinar qué ha canviat al castell i 

què no ha canviat al castell. És lícit suposar, a l’inici de la lectura, que les cometes al final de línea 

haurien d’apareixer allà on les coses romanen iguals. Al menys així ho deduïm dels objectius de 

l’Avertissement. De no ser així, incloure una descripció antiga de qualsevol cosa que ja no és així 

implicaria o bé una repetició (tornar-la a descriure-la més endavant per actualitzar la informació) o 

bé una omissió (no actualitzar la informació). O encara pitjor, en al cas de descriure quelcom que ja 

no és així perquè ja no existeix, seria descriure una fantasmagoria. Implicaria just allò que el llibre 

pretén resoldre (éviter de raporter deux fois les mêmes choses). 

Precisament això és el que acaben descrivint la majoria de fragments recuperats de 1674: coses que 

ja no hi són i per sobre dels quals caldrà que hi passi de nou el redactat de 1703. Així, la guia deixa 

de guiar-nos quan ja no queda ni rastre d’allò que descriu. En realitat, quan això passa és la guia 

mateixa qui es converteix en el rastre de tot allò que la voracitat del canvi ha fet desaparèixer.

La relació entre textos nous i antics no es produeix de la mateixa manera a totes les parts del llibre. 

Possiblement sigui en la part que descriu el castell on el cosit de textos antics i nous esdevingui 

més complexa i, per tant, més subjecta a generar desordre. Si més no, desordre per a una mirada poc 

familiaritzada amb el castell, és a dir, aquelles mirades que recorren a la guia.   

3. LA DESCRIPCIÓ COM A LABERINT

Si a primera vista, l’estructura del llibre (el seu índex) podia semblar convencional, cal comptar ara 

amb la superposició d’una segona estructura, independent respecte l’ordre del discurs, generada pels 

cosits entre textos nous i textos antics. De fet, és aquest entrecreuament de textos allò que con fa 

especialment interessant la descripció de Félibien. Abans hem adjuntat i comentat sinteticament un 

índex. Val la pena revisar-lo en relació a com s’insereixen els fragments del passat.

Primera part: descripció de Versalles

El nucli del llibre, la descripció de Versalles pròpiament dita, es composa de tres parts: ciutat, castell 

i jardins. L’ordre del text ens remet a la seqüència natural d’un visitant que arriba a Versalles-ciutat, 

travessa el castell i es passeja pels jardins. L’estructura líneal definida per l’eix solar converteix el 

castell en una peça-frontisa entre ciutat i jardins, en un llindar respecte els dos entorns que l’acullen. 

22 ibíd.
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L’ordre lineal de les tres components de Versalles (ciutat, castell, jardi), s’adequa a l’ordre lineal 

de l’itinerari i també a l’estructura lineal del llenguatge. A diferència d’altres residències reials, la 

seqüència és inequívoca. Ciutat, castell i jardins queden enfilats per l’eix solar. No serà fins molt 

més tard, quan Versalles creixi, que la ciutat acabarà envoltant el parc [figs.8-9]. 

En relació al temps de la redacció, les tres parts son tractades de diferent manera. La part dedicada 

a la la ciutat de Versalles és tota nova. La part dedicada als jardins és tota antiga.

En realitat, només la part dedicada al castell és un veritable collage de textos antics i nous. Així la 

relació de redactats ens dóna el següent: ciutat (1703), castell (1674/1703) i jardins (1674). Allò que 

passa sobre el terreny en termes espacials, passa a la descripció de Félibien en termes temporals: el 

castell apareix com la complexa peça que fa de frontisa entre dues parts nítidament separades: ciutat 

i jardins; 1703 i 1674.

De fet, no cal arribar a la descripció del castell per adonar-nos. L’avertissement al que hem al·ludit 

abans ja ens advertia sobre el fet que, en relació al parc, no totes les novetats que han aparegut a 

Versalles després de 1674, han estat incloses en l’edició de 1703:

Il n’ya a dans tout le livre aucune description nouvelle du petit parc, de la ménagerie 

& de Trianon. On s’est proposé d’en faire un volume particulier, & méme de 

pousser plus loin dans un troisiéme volume la suite de ce travail, afin qu’il reste peu 

de chose à desirer au sujet de tous les travaux de Versailles, & des Maisons Royales 

qui en dépendent: Mais on ne promet pas d’exposer si-tôt au jour ces nouveaux 

ouvrages quoy qu’ils soient la plûpart en état d’être imprimez.23

Els arguments que dóna no són convincents: dedicar als jardins un volum específic i encara un 

tercer volum que també inclogui aquelles maison royales que depenen de Versalles. Aleshores, per 

què incloure aquí la descripció de 1674, deliberadament obsoleta respecte la realitat d’un lector 

de 1703? Ja hem enumerat abans alguns canvis-destrucció duts a terme per Hardouin-Mansart als 

jardins. Incloure íntegra la descripció del parc de 1674, sense cap afegit de 1703 és deixar de fer 

referència a elements tan importants com el llac dels Suïssos, la font de Neptú o la nova orangérie. 

Probablement, aquest sigui un dels motius que porti Jean-François Félibien a incloure les planxes a 

l’addenda final.

D’altra banda, mai apareixerà un segon volum, per suposat tampoc un tercer.

Segona part: obres d’art

La segona part, Tableaux, statues et bustes antiques, dèiem, és una mena de catàleg. A partir de la  

pàgina 243 el llibre enumera i descriu, un a un, els objectes artístics més preuats de la col·lecció 

del rei a Versalles:. Les pintures obren el catàleg. La llista s’ordena per autors, encara que l’ordre 

entre autors és difícil d’entendre: Rafael d’Urbino (1 obra), Correge (2), Titien (2), Annibal Carache 

(2), Guide (5), Dominiquin (4), Valentin (4), Vandeik (1), Poussin (3). Després de les pintures dels 

grans mestres venen les escultures antigues, de Diana, de Bacus, de Venus, etc.  Abans de tancar 

23 Félibien, 1703, op cit.
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aquesta segona part, Félibien torna a la pintura. En aquest cas però, descriu obres actuals de mestres 

francesos (Mignard i Le Brun). El total d’aquesta segona part del llibre, ordenada a modus de 

catàleg, tot i ser extensa (94 pàgines) no suposa ni la meitat de la primera part.

En aquest cas, la relació entre textos nous i antics és més sistemàtica. Tot sembla provenir d’antics 

textos d’André Félibien. Les cometes no sempre apareixen. Però cada una de les descripcions 

apareix signada per A. Félibien. Tan sols les descripcions noves provenen de nous redactats de Jean-

François. Entenem aleshores des del muntatge de textos perquè les escultures antigues irrompen en 

mig de les pintures: primer el text del pare (mestres “antics” i estatuària clàssica), i després el text 

del fill amb Le Brun i Mignard.

Addenda

Lògicament, la part final on s’explica tot allò nou que s’ha fet a Versalles durant la impressió del 

llibre forma part del nou redactat de 1703; també el text on es compara l’antic Versalles amb el nou.

Ho anunciàvem abans: és en aquest afegit d’última hora on apareix la descripció de la nova cambra 

del rei. Quan el llibre surt de l’imprempta ja fa dos anys que el llit s’ha desplaçat, ens preguntem 

quin és el veritable any en què es redacten les parts noves. Si en el cos principal del llibre, la 

descripció de l’apartament coincideix amb l’estat anterior als canvis del juliol de 1701, no hi ha 

dubte que Félibien redacta el nou text entre 1698 i 1701. El lent procés aditorial, permet a Félibien 

10            

Planxes incloses en el llibre de Félibien. Les vistes del 
castell s’agrupen segons el punt de vista, per a què el lector 
pugui comparar més còmodament el passat i el present de 
Versalles. Les dues plantes generals de Versalles que també 
conté l’addenda es corresponen a 1674 (veure fi g.4) i a 1703. 
Els dibuixos van acompanyat d’un text explicatiu.
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1674 vs 1680. Comparació de l’exterior del castell abans i després de la descripció d’André Félibien 2. Detall 
del Plan de la Maison Royale de Versailles de 1674 3. Detall del Plànol general d’Israël Sylvestre de 1680. L’any 
1671 es construeixen els quatre pavellons dels ministres (A), cosa que queda refl ectida en el plànol de 1674 i en 
la descripció d’André Félibien. L’any 1678 aquests quatre pavellons són units dos a dos, tal com ho representa el 
plànol de 1680. Al dibuix de Sylvestre ja apareix, poc defi nida, l’ala sud. La construcció ha començat fa dos anys 
(1678). Per contra, l’ala nord, també insinuada (un L recollint els tres grans dipòsits d’aigua) no té res a veure amb 
la forma que fi nalment tindrà quan es comenci a construir a partir de 1685.

11 12

A

A

A

A

Pàg.27

Pàg.29

Pàg.31

13. Itinerari seguit per Félibien a les pàgines 43-46
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incloure els canvis d’última hora. Aleshores la pregunta és una altra: i per què els insereix com un 

afegit i no els íntegra en el cos principal? Pel que sembla, a Versalles, la pedra es mou més ràpid que 

la tinta. Les transformacions constants converteixen en obsolet tot intent per fixar la realitat des de 

l’escriptura. Potser, Félibien en vol deixar constància.

Dèiem que després de descriure els darrers canvis fets durant l’impressió del llibre, a la pàgina 349, 

el llibre conclou amb les ADDITIONS. Abans ens hi hem referit: Jean-François Félibien planteja 

una interessant comparació gràfica entre el Versalles de 1703 i el de 1674.24 Félibien recupera la 

planta general de Versalles (castell i jardins) que tancava l’edició de 1674, i n’afegeix una d’actual. 

La comparació gràfica no es limita a contraposar les dues plantes del conjunt. També estableix un 

joc comparatiu entre vistes del castell antigues i noves. Les ordena per punts de vista. El lector pot 

detectar amb facilitat quins són els canvis entre un estadi i l’altre. [figs. 10-11]. A més dels dibuixos, 

un redactat nou anomena els principals elements, nous i antics, els que romamen i els que han 

desaparegut i tanca una visió de conjunt desdoblada en dos temps diferents. Jean-François Félibien 

també aprofita per donar informació complementària que havia estat omesa en la descripció oficial, 

posant especial èmfasi en remarcar les principals diferències entre passat i present.

És aquí on les intencions de Félibien esdevenen inequívoques. Per explicar què és Versalles l’any 

1703, cal explicar com era el de 1674. El present és incomprensible sense el passat. La forma 

arquitectònica porta en sí les marques del seu estadi anterior, les traces de la pròpia transformació. 

Per tant, és funció de la guia remetre el lector al passat per donar les pautes de lectura necessàries 

allà on calgui. Precisament per incloure el temps, Jean-François Félibien navega contra el seu propi 

temps. Indirectament, proclama l’actualitat del passat en un context mental on els Moderns semblen 

haver guanyat definitivament la querella contra els antics. 

Potser això explica, parcialment, les nou reedicions de Piganiol i el fracàs comercial del llibre de 

Jean-François Félibien, que ni es reeditarà ni es completarà amb els dos volums aque anunciava 

l’Avertissement.

El castell com a laberint temporal

Pel que fa a la relació entre present i passat, l`estructura plantejada per Félibien ja és de per sí 

particular, sinó única. Desprovist d’un índex que anticipi al lector allò que es trobarà a mida que 

avanci amb la lectura, concloure el llibre amb els Changements qui on esté faits pendant l’impression 

de ce volume i les Additions comparatives, esdevé una sorpresa.

Un lector de 1703 que freqüenti la cort de França, per força ha d’estranyar-se, durant la descripció 

del castell, que la cambra del rei descrita sigui l’anterior a 1701. I encara més, trobar-se la descripció 

de la nova cambra del rei (que l’any 1703 ja fa dos anys que és la cambra actual del rei) fora del cos 

principal de la descripció, en un afegit d’última hora.

Al marge de la, ja de per sí, peculiar estructura del llibre, és la part dedicada al castell on la relació 

entre present i passat esdevé especialment complicada. En la mesura que tot el redactat que descriu 

la ciutat és nou i que tot el que descriu els jardins és antic, és la part del castell l’únic lloc on 

24  En el llibre no especifi ca cap data, però per la data de publicació de la descripció del seu pare, i pel que apareix el plànol, no hi 
ha dubte que és de 1674.
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14. Itinerari seguit per Félibien a les pàgines 
47-51. 
Hem superposat les dues plantes per les que 
circula la descripció. En negre, l’estat de 1674 
(amb la terrassa); en violeta, l’estat de 1692, 
amb le peça central encara ocupada pel saló 
central (així ho descriu en el cos principal del 
llibre).

15. Itinerari seguit per Félibien a les pàgines 
51-56 (Planta baixa)
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apareixen fragments d’anys diferents composant el que hauria de ser un text unitari; l’únic lloc del 

llibre on apareixen, per tant, les significatives costures. El resultat, lluny de ser un teixit continuu, 

un text pròpiament dit, esdevé un laberint. La convenció de la guia, descriure a través d’un itinerari, 

entre en col·lapse quan entra en joc la dimensió temporal.

La mecànica amb la que procedeix Félibien sembla fàcil de restituir. Si mirem l’ordre amb que 

s’insereixen els fragments de 1674 (respectant l’ordre original), és evident que Jean-François ha 

partit del text del seu pare per anar inserint fragments nous. Dels fragments importats de 1674 

gairebé no canvia res. En alguna ocasió fa explícit un nom que en el text original era un pronom i 

que, a causa de l’edició, desvinculat del seu precedent, esdevé incomprensible. 

En realitat, i això ja és indicatiu, el capítol del castell comença directament amb el text de 1674 

(pàgina 27) i no és fins tres pàgines després (abaix de tot de la pàgina 30) que apareix un fragment 

de text nou [fig.7]. Aleshores, la descripció nova torna a explicar allò que ja havia explicat la 

descripció antiga. En tot cas, la forma amb què textos nous i vells s’alternen no és sistemàtica. La 

casuística no és esquematitzable. Hi tantes solucions com casos concrets.

Així, les descripcions antigues mai apareixen com acotacions al marge de la descripció actual. 

Avancem un altre exemple que després tractarem amb més deteniment: quan llegim la primera 

descripció de l’apartament del rei que apareix al llibre, ens adonem que hem saltat de 1703 a 1674. 

Ens adonem, per tant, que hem passat dels espais que envolten el pati de marbre (l’apartament del 

rei des de 1684) als espais en enfilada de la cara nord de l’Enveloppe (l’apartament del rei de 1672 a 

1684). De fet, és l’ordre espacial el que ens indica que hem saltat en el temps. De sobte, quan crèiem 

estar recorrent els salons de 1703, ens trobem l’antiga terrassa de Le Vau que Hardouin-Mansart va 

enderrocar l’any 1678 per construir-hi la gran galeria. Malgrat les cometes al final de cada línea, 

és fàcil que un lector poc atent salti, sense saber-ho, d’un any a l’altre. De fet, dels comentaris que 

existeixen sobre el llibre de Félibien, un text d’altra banda citat moltes vegades, ningú s’ha detingut 

mai en la seva particular forma de confondre el lector. 

Dèiem que més enllà d’aquestes cometes que anuncia l’Avertissement, res adverteix al lector del 

salt temporal. El tetx nou no acostuma a introduir la imminent inclusió d’ùn fragmen antic. Tampoc 

a comentar-lo després. Els fragments de pare i fill s’alternen en peu d’igualtat sense que un quedi 

inclòs dins l’altre. Ni el text d’André Félibien apareix com una cita que Jean-François inclou en la 

seva descripció actual; ni el text de Jean-François apareix com una nota a peu de pàgina que acoti 

l’antic text. Els dos registres s’alternen en peu d’igualtat i el lector passa d’un any a l’altre sense 

previ avís.

L’estructura esdevé laberíntica. Costa de creure en la seva utilitat de cara a un possible visitant de 

1703. A més del llibre també hauria de portar un joc de plànols de l’any 1674 per poder-se situar en 

relació al text.
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16. Itinerari seguit per Félibien a les pàgines 54-190 (Planta primera)
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Fantasmes

La principal sensació de desordre ve provocada per la descripció de coses que ja no existeixen. En 

realitat, Jean-François no pot limitar-se a completar el text del seu pare, assenyalant tot allò que ha 

aparegut els darrers trenta anys. Ja ho hem dit: els canvis no sempre sumen; també resten. De fet, 

les diferències, abans que profundes, són estructurals. Es tracta de dos castells diferents [fig.11]. El 

creixement no és l’única lògica de canvi. Versalles opera sobre si mateix. Es transforma reescrivint-

se, autodestruint-se parcialment. L’actualització de l’antiga descripció no es pot resoldre afegint una 

nota al peu amb les darreres novetats.

Al marge de les profundes intencions de Félibien, la seva descripció posa en evidència el palimpsest. 

L’actualitat apareix com la cara visible d’una superposició d’estrats. Les coses desapareixen però no 

del tot. Condicionen la forma de les noves i és a través de la forma de les noves que tenim notícia 

d’elles. La lògica del palimpsest i la desmesura temporal del procés constructiu (1661-1715 sota 

Lluís XIV) fan que Versalles esdevingui la seva pròpia preexistència.

Recuperar els textos antics es converteix així en un exercici de memòria. Deixa constància de tot 

allò que ja no hi és. És la pròpia descripció, manifest indirecte d’una nova arquitectura, qui esdevé 

preexistència. Una mena de recordatori funerari antagònic amb els colors triomfants del regnat del 

rei Sol. En plena victòria dels Moderns contra els Antics, Félibien celebra una fantasmagoria. La 

subversió consisteix a dir, probablement sense voler-ho dir, que el relat d’allò nou s’escriu amb 

fantasmagories. És el passat qui posa ordre en el present.

Finalment, tot allò que l’Avertissement deia que es volia evitar amb la confecció d’un sol text, acaba 

succeïnt: raporter deux fois les mêmes choses. Més endavant, en relació a la cambra del rei, tindrem 

ocasió de comentar amb més detall alguna d’aquestes repeticions. El fet d’incloure la descripció 

antiga d’un element modificat obliga a Félibien a descriure’l per segona vegada i actualitzar la 

informació. De vegades, fins a tres vegades.

En d’altres ocasions, aquí el parc és el millor exemple, la intrusió d’allò antic, senzillament 

impossibilita l’explicació d’allò nou. Es reporten coses que ja no hi són i deixen d’explicar-se coses 

que sí hi són.

Si comparem el plantejament de Félibien amb el de la guia de Piganiol de la Force, l’ambició 

conceptual del primer es fa més palesa. L’ull de Félibien es desplaça per l’espai i també pel temps. 

Desplega les seves observacions en una complexa màquina temporal que tracta de conciliar el 

recorregut convencional de la guia amb la inclusió dels estrats temporals.  Potser és des del desordre 

qu això genera allò que explica el poc èxit del llibre de Félibien. La descripció de Piganiol, reeditada 

nou vegades, dèiem, sí és una veritable guia, còmode de seguir i pràctica d’usar. Orienta el lector i 

hàbilment evita les zones conflictives. Per contra, el text de Félibien esdevé tant caòtic com el castell. 

El seu desordre deixa constància, deliberadament o no, del desordre del castell. La seva estructura 

de cosits és un reflex de l’estructura apedaçada de Versalles.  Construeix un relat per al palimpsest.

El desplaçament a través dels salons del castell es converteix en una pregunta sobre l’origen. Com a 

guia, l’experiment de Jean-François Félibien és un fracàs; en realitat, ho sàpiga o no l’autor, es tracta 

d’un manifest. 
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17.
TOTES LES CAMBRES DEL REI:

El llibre de Jean-François Félibien, al 

inserir fragments de la descripció del seu 
pare, acaba descrivint més d’una cambra 
del rei. A més, el lapse de temps entre 
l’edició i la impressió fa que l’emplaçament 
defi nitiu acabi apareixen en una addenda 
fi nal. És aquí on es descriu la cambra 
defi nitiva.

LLIT AL SALÓ D’APOL·LO 1672-1678
Descripció d’André Félibien (1674)

LLIT AL SALÓ DE MERCURI 1678-1684

LLIT A L’APARTAMENT INTERIOR 1678-1684

LLIT SOBRE L’EIX SOLAR 1701

Descripció de Jean-François Félibien (1703)

Descripció de Jean-François Félibien (1703): 

Addenda fi nal



18. Adalt, un plànol de 1674. A sota, tot i de ser molt posterior a 1703 
(és de 1746)  no varia en relació als canvis important. És més, hi podem 
detectar tot allò que ha calgut derruir de l’antic Versalles de 1674. Alguns 
casos: Gruta de Tetis (1); font de la sirena (2); 1a Orangérie (3); Primer 
parterre d’Eau (4); Salle du Conseil (5); Bosquet du Maris (6); la terrassa 
(7) ...

1 2

3

4

5

6

7
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Capítol 8:

L’EIX SOLAR COM A EMPLAÇAMENT

1. L’EIX COM A EMPLAÇAMENT

Pensar l’últim desplaçament de la cambra del rei implica una reflexió doble. D’una banda, sobre la 

condició habitacional de Versalles; de l’altra, sobre l’eix solar que fixa la seva posició definitiva. 

La cambra del rei no deixa de ser la més important d’un gran nombre de cambres, altells, armaris, 

qualsevol forat on es pugui entaforar una màrfega. La gradació és inabastable i no admet cap lectura 

en clau sistemàtica. Tot i que les condicions de l’habitar  no són iguals per a tothom, en una direcció 

o altre, totes són travessades per les condicions de la resta d’habitars.

Del Versalles com a conjunt habitacional en parlarem al capítol següent. Ara, encara fora del castell, 

és el moment de parlar de l’eix solar sobre el qual es situa la cambra del rei. Al capdavall, és aquest 

eix solar qui estructura l’emplaçament del castell. 

Les descripcions contemporànias a Versalles l’acostumen a explicar des de la linealitat del 

recorregut. També la descripció de les entrades del 7 de maig, primer dia de la festa de l’Illa dels 

plaers encantats de 1664, s’estructurava des de la seqüència lineal de la desfilada. Versalles no és 

una ciutat lineal, però sí és una línea allò que estructura i ordena la relació del castell amb el seu 

entorn, és a dir, amb la ciutat i els jardins.

Dues obertures (Félibien vs Piganiol)

Hem relacionat la descripció de Jean-François Félibien amb la descripció que l’antecedeix amb dos 

anys de diferència, la de Piganiol de La Force. Dèiem que si la de Piganiol és una veritable guia, 

d’aquí el seu èxit, en el cas de Félibien, deliberat o no, el llibre acaba convertint-se en un manifest 

on el passat s’actualitza com a part del present. Per assistir al cas més flagrant, indirectament 

Félibien acaba explicant el llarg peregrinatge de la cambra del rei durant quaranta antys, caldrà 

esperar al moment en què ens situem en el primer pis del cos central.

L’antagonisme entre el llibre de Piganiol i el de Félibien es fa palès des de les primeres pàgines. 

Comparar com cada autor obre la seva descripció és un exercici útil. 

1. L’eix com a emplaçament  /  2. Costat ciutat  / 3. Costat jardins  /  
4. El castell des de la ciutat: l’eix solar com a endinsament

    



Aquest és l’inici de Piganiol (1701):

Louis le Grand n’est pas de ces Princes qui de la valeur & de la gloire des armes, se font 

un droit d’ignorer ou de negliger tout le reste. On l’a vû au contraire toûjours appliqué , 

& toujours Héros.

VERSALLES, ce superbe Palais que vais décrire ; l’admiration des siècles à venir & la 

merveille di nôtre ; fera connoître à la postérité la plus reculée, que les Arts protégés, 

les Montagnes razées, les Fleuves détournés ou conduits par de longs canaux, on êté les 

amusements de Loüis : & que ce grand Roi ne se délasse qu’à embellir la nature, ou à la 

surpasser.

Quand Versailles devint l’objet des soins de Sa Majesté, ce n’êtoit qu’un petit Château où 

Loüis XIII. avoit tenu ses équipages de Chasse, au lieu que c’est aujourd’hui un Palais 

digne de loger le grand Roi qui l’habite; & la Cour du monde la plus brillante & la plus 

auguste.1

L’obertura de Piganiol és una apoteosi. Versalles apareix amb el fulgor de la victòria bèl·lica, amb la 

glòria de les armes. Els treballs sota Lluís XIV es presenten exclusivament com a afirmació d’un 

creixement pur: del petit castell de Lluís XIII al palau digne d’allotjar el gran rei que l’habita i a la 

cort més brillant i augusta del món. Cap referència als enderrocs, als canvis de pla sobre la marxa, 

a les excepcions. De fet, Piganiol està escrivint el discurs que Le Corbusier i Colin Rowe, cadascun 

en base als seus interessos, traduiran a una terminologia pròpia: Una sola voluntat, una sola idea, 

l’ordre. En definitiva, el triomf de l’ideal sobre la contingència. Piganiol fa referència al poder 

operatiu i al poder que es manifesta en tota la seva potència per damunt de tot accident. S’emfatitza 

la capacitat tecnològica capaç d’arrasar muntanyes i de desviar el curs dels rius. El poder del rei 

sobrepassa la natura, la fa més bella.

Aquest és l’inici de Jean-François Félibien (1703):

Versailles n’est qu’à quatre lieuës de Paris. On y alloit autrefois par le haut des montagnes de 

Passy, de Saint-Cloud, de Viledavray & de Picardie. A présent de nouveaux chemins plus faciles 

se trouvent aux côtez de la riviére de Seine, l’un dans la plaine de grenelle, & un autre proche 

du vilage d’Auteüil. Le dernier est d’un travail considérable. On y a fait des levées de terre fort 

hautes, avec des ponceaux de pierre de distance en distance, & des ponts de bois pour traverser 

la riviére & passer dans le vilage de Seve. Le chemin de la plaine de Grenelle va aussi se rendre 

en cet endroit. Delà une grande route conduit par une chaussée encore plus nouvelle & fort 

commode ou par les hauteurs de Virofl ay (ou Girofl ay) dans la principale avenüe de Versailles, 

d’où l’on découvre dans un valot spacieux la vile, le château, les jardins, & une partie du grand 

parc.2

Només cal pensar en les funcions d’un  acadèmic de l’Antic règim per descartar tota intenció crítica 

rere les paraules de Félibien. No obstant, obrir la descripció de Versalles referint-se a París, ciutat de 

la Fronda, no sembla la millor manera de celebrar el nou ordre ni de lloar el rei. Potser allò nou no 

ha estat capaç d’ocupar la centralitat d’allò vell. Versalles  només és a quatre llègües de París: És a 

París on comença l’itinerari descriptiu que ens ha de guiar pel Versalles del rei Sol. 

1  PIGANIOL DE LA FORCE, 1715 (1701), op. cit. Pàgs. 1 i 2.

2  FÉLIBIEN, 1703, op. cit. pàgs. 1 i 2.
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DETALL DE LA CARTE CASSINI, CAMINS DE PARÍS A 
VERSALLES: 
Hem marcat els camins citats per Félibien. En negre, l’antic 
camí que passa per Saint-Cloud i Villedavre. En vermell, els 
dos nous; el que passa per la plana de la Grenelle i el que 
travessa Auteuil. Tots surten de París pel Faubourg Saint 
Honoré. 
Dues observacions: Una, L’eix solar forma en realitat 21 
graus amb la direcció est-oest. Dues, La façana del castell 
fi del a l’estil Lluís XIII és la que dóna a la ciutat de Versalles 
(est). El plànol del territori ens permet veure que el costat 
ciutat on dóna aquesta façana conservadora és també el 
costat que dóna a París. 
El costat jardins (oest) és l’oposat a París. És aquí on prolif-
eren les residències satèl·lit de Versalles: Marly (més cap al 
nord), Trianon i Saint Cyr (on Madame de Maintenon funda 
la Maison royale Saint-Louis). 
Altres residències vinculades a la corona són: Saint Ger-
main-en-Laye (la principal residència de la cort abans 
d’instal·lar-se a Versalles); Saint Cloud (el castell de Mon-
sieur); Meudon (la residència del Gran Delfí, Monseigneur); 
i Sceaux (el castell de Colbert).

MONTREUIL
VIROFLAY

BELLEVUE

SEVRE

PASSY
VAUGIRARD

GRENELLE

ST.CLOUD

BOULOGNE

MARLY

ST.ANTOINE

TRIANON

SATORY

ST.CYR MEUDON

SCEAUX

ST GERMAIN
N

l’eix solar

VILLEDAVRE

AUTEUIL
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1
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Encara més: el primer recorregut que es menciona és l’antic camí que passava per les muntanyes de 

Passy i Saint-Cloud. La dimensió temporal apareix ja al primer paràgraf, a la segona línea, com una 

dimensió tant o més important que la dimensió espacial.

La importància de la ciutat a la descripció de Félibien

La introducció de Félibien es suggerent. Sense deixar que el lector oblidi que arriba des de París, 

introdueix una imatge aparentment pintoresca, però en realitat impossible: ja a la principal avinguda 

de Versalles [l’avinguda de París], descobrim una petita vall on hi ha la ciutat, el castell, els jardins i una part del 

gran parc. Pintoresca perquè té molt a veure amb la imatge que propaguen els gravats de l’època. 

Pintoresca i també fantasiosa: l’avinguda de París puja cap el castell. El castell apareix al final de 

l’avinguda com una pantalla de fons que oculta els jardins que té a darrera. La visió que ens ofereix 

Félibien és una restitució ideal, com les dels dibuixos que adopten un punt de vista aeri i impossible. 

En realitat, quan ens apropem al castell des de la ciutat, és impossible veure el parc. Emplaçat sobre 

el cim d’un turó, el castell  actua com a obstrucció entre el precari món de la ciutat i el món ideal 

dels jardins.

No obstant, la imatge està prenyada de sentit: Versalles és un conjunt lineal format per una triada 

indissociable: jardins, castell i ciutat. 

Dues vistes d’Israël Silvestre. Una real, l’altra imag-
inària: 3. Le château de Versailles vu de la grande 
place (c.1684). 4. Vue du château et des jardins du 
côté de la Place royale (c.1690) 

4

3
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Les lectures totals del segle XX han acostumat a obviar el fet que és a través de la ciutat que accedim 

al castell:

¿Cuál es el signifi cado de Versalles? ¿Cuál hecho fundamental importante halla aquí su 

expresión? Es la estrecha compenetración con la Naturaleza que aquí se ve realizada. Un 

inmenso conjunto de edifi cios, de más de seiscientos metros de largo, ha sido puesto 

directamente de cara a la Naturaleza. Las zona verdes constituyen una parte real de la 

estructura del palacio, y con él forman un conjunto de gran potencia y majestad.3 

Directament de cara a la natura? No es tracta ara de negar la relació amb els jardins. Tanmateix: 

quina és en realitat la cara de Versalles? N’hi ha una? Jean-François Solnon recorre al mite de Janus, 

el déu amb dues cares, per explicar, precisament, que Versalles té dues cares.4 No sabem amb quin 

grau de consciència Solnon invoca a Janus, però el cert és que Janus és el déu de la llar, guardià 

de la porta de la casa, del llindar. També és el déu dels començaments i dels finals (ell posa nom a 

gener, el primer mes de l’any). El castell,  s’interposar entre ciutat i jardins, però també és la porta 

que ens duu d’un lloc a l’altre. 

Des d’una interpretació de Versalles com la de Giedion, per a qui el món és una realitat ordenable 

des de la racionalitat, s’entén que es prioritzi la relació del castell amb els jardins. Una relació, 

d’altra banda, indiscutible. Al capdavall, és aquí on el disseny, lliure de les constriccions de la 

ciutat, pot escenificar millor l’ideal d’ordre. I també és cert que en termes cronològics el Versalles 

de Lluís XIV comença als jardins; per no parlar del pavelló de Lluís XIII, un refugi per als dies de 

caça. No obstant, quan mirem el conjunt tal com se’l troba un hipotètic visitant de 1701 que arriba 

a Versalles des de París, és a través de la ciutat que accedim al castell. El castell, apareix aleshores 

com aquell llindar profund que cal travessar per passar d’un costat a l’altre.

En el gravat de Bailleul [figs.5,6] podem veure com l’eix solar, l’eix est-oest, és l’instrument de 

projecte que sobre el paper posa en relació els dos costats del castell. Des del Gran canal fins a 

l’avinguda París. Estableix una continuïtat entre els dos costat que el castell sembla separar. Els fa 

partícips d’un mateix ordre. 

Un ordre ideal que la realitat generada pel castell mateix transgredeix una vegada i una altra.

La ciutat esdevé la gran avantcambra de la casa del rei. Com tota avantcambra, la ciutat és un lloc de 

recepció i d’espera; rep els visitants que arriben de París i els direcciona cap al castell (caldrà parlar 

més avall de l’estructura en trident de les tres avingudes). I com tota avantcambra també, la ciutat 

és el lloc on els servents esperen per si l’amo els reclama. És aquí on s’instal·len molts dels espais 

al servei del castell i els jardins; des dels allotjaments dels treballadors fins a la residència del grand 

veneur, passat pels enormes dipòsits d’aigua que alimenten les fonts a l’altra banda.

En el llibre de Félibien, també la descripció de la ciutat precedeix la del castell. Piganiol, després de 

l’obertura que hem citat més amunt, inclou una breu descripció de la ciutat, però en realitat es limita 

a enumerar algún edifici. Bàsicament es refereix a la Grand Écurie i a la Petite Écurie. En total, no 

més de cinc pàgines (de la 3 a la 8). 
3  GIEDION, 1682 (1941) op.cit. pàg. 141.
4  És en relació a la incoherència entre les façanes que donen a jardins respecte les que donen a ciutat que Solnon invoca el mite de 
Jano, el déu de les dues cares: Beaucoup le jugèrent archaïque [façana antiga a ciutat del castell], comme ils considéraient incongru 
le côté Janus d’un château opposant à l’ouest une façade de pierre à celle orientale de brique et pierre [la nova façana a jardins]. 
Avec le sens de la formule injuste et vrai, le duc de Saint-Simon résuma bien des opinions en assurant que cette deuxième campagne 
de travaux avait cousu ensemble “le beau et le vilain”, “le vaste et l’étranglé”. Veure: SOLNON Jean-François. Histoire de Versailles. 
Éditions Perrin, Paris, 2003. Pàg. 63
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L’atenció que Félibien dedica a la ciutat és molt més gran: gairebé vint-i-cinc (de la 2 fins a la 26). 

Explica l’estructura de la ciutat i es deté en un gran nombre de llocs i edificis. A més de les écuries, 

a les quals dedica especial atenció, parla de les places, dels principals hôtels (també del Chenil de 

La Rochefoucauld), dels dipòsits d’aigua que alimenten les fonts i de l’aqüeducte de Montreuïl. 

Inclou també un llarg fragment de la descripció de 1674 (quatre pàgines) on s’expliquen els primers 

treballs que es varen fer en el castell de Lluís XIII i del trident format per les tres avingudes que 

conflueixen a la gran Plaça d’Armes. Després, el text torna a 1703 i continua descrivint els edificis 

més destacables.5

5  La llista d’elements que menciona i amb més o menys deteniment descriu és la següent: L’aqueduc de Montreüil (p. 2); La 
butte Monboron (p.3); Les Reservoirs (p.4); Les Avenues et les allées de traverse (p.5); Le Chenil (p.5); L’Hôtel de Conty  (p.7). 
Després el tetx torna a 1703: La Petite Écurie  (p.14); La Grande Écurie  (p.17); La Ville neuve  (p.21); La Place Dauphine (p.22); 
L’Église Paroissale (p.22); La Place du Marché (p.23); Les Écuries de la Reine (p.23); La Place de Bourgogne (p.23); Le Château 
d’eau (p.24); Le Vieux Versailles (p.24); La Chancellerie (p.24); La Place du Parc aux Cerfs (p.24); Le Jeu de Pomme (p.25); La 
Surintendance (p.25); Les Recolets (p.25); i Le Grand Commun (p.25).

5
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5.- Gaspard Bailleul, 1724. NOUVEAU PLAN DE VERSAILLES 
ET DE MARLY AVEC LES ENVIRONS (6.- DETALL). 
El dibuix de Bailleul, geògraf, posa especial èmfasi en remarcar l’eix 
est-oest. Després del gran canal, a partir de la Pointe de la Galie, 
arrenca la grande avenue que porta a Villepreux (1). A l’altre extrem, 
després de passar pel costat de la butte de Montbauron, l’avinguda 
Paris s’empalma amb una avinguda que canvia de direcció, passa 
per Montreuil i es converteix en el camí cap a París (2). Tot i la conti-
nuitat marcada per l’eix, sobre el qual s’ordena la seqüència jardins, 
castell, ciutat, el Petit Parc (3) queda encaixat rere el castell i, per 
tant, amagat respecte la ciutat. 
En el plànol també podem veure el límit natural del costat nord: 
l’estany de Clagny (4) i la nova axialitat que marquen els jardins i 
el castell de Clagny, obra de Hardouin-Mansart encarregada per 
Madame de Montespan.
Un altre límit que val la pena resaltar és el de l’anomenada rue de 
traverse (5), perpendicular a l’Avinguda de París. Tot i que molts 
plànols anteriors al de Bailleul dibuixen el carrer com si ja estigués 
traçat, aquí el podem veure encara a mitges; tallat pel camí de 
Versalles a Sceaux (6).

6
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2. COSTAT CIUTAT 

La ciutat com a avantcambra

A la cort no només hi viuen nobles a la cerca de pensions reials, càrrecs i privilegis. El castell de 

Versalles també allotja el govern de l’estat. A la casa del rei conviuen els simples espectadors amb 

els alts càrrecs cortesans, els secretaris d’Estat amb els literats, els soldats amb els servents; i els 

clergues, i és clar: cardenals, arquebisbes, confessors, els pares missioners. I també, cal no oblidar-

ho, una ingent quantitat d’obrers que treballen dia i nit a Versalles. L’estiu de 1701 fa un parell 

d’anys que s’han reprès les obres de la capella.

Com a nou centre d’un poder en construcció, Versalles és també el lloc de les oportunitats, un 

gran centre de negocis i, per tant, un pol d’atracció irresistible per a tota mena de negociants. 

L’enclaustrament de l’antiga noblesa d’espasa és simultània a l’ascens de l’alta burgesia financera 

i industrial. Des dels anys setanta, Colbert ha fomentat la cració de grans companyies estatals.6 És 

evident que tots aquells que volen obtenir alguna concessió, o obtenir-hi algun càrrec lucratiu, han 

de venir a Versalles. També hi ha d’altres negocis menys lucratius, però capaços de resoldre la vida 

d’uns cortesans als quals no sempre se’ls permet treballar.7

La compra i venta de càrrecs, assolir concessions i comissions, és evident, genera moviments 

subterranis, tràfic d’influències, prevaricacions. Sovint el favor reial està en venta. Algunes 

cortesanes, aristòcrates, es guanyen un sobresou gràcies a la proximitat vers el rei. Per una 

determinada quantitat asseguren a l’interessat que serà un dels escollits per passar uns dies a Marly 

en companyia del rei. És d’imaginar que també l’assignació dels allotjaments al castell suposa una 

font d’irregularitats. Rebre un bon apartament quan el llinatge no ho justifica, no deixa d’implicar 

un deute que augmenta el poder de l’intendent del castell i els seus càrrecs més propers.

Molts d’aquests negocis estan relacionats amb el transport de gent de Paris a Versalles, i això també 

diu molt sobre el creixent fluxe entre castell i ciutat i entre la ciutat i París. Des de 1657 M. de Givry 

disposa del privilegi reial per llogar carrosses, caleses i carros públics a Paris i els seus afores (això 

inclou Versalles). A partir de la dècada dels seixanta li començaran a sortir competidors.8 Apareixen 

tot tipus de transports. Chaises à porteurs, chaises à roues. Mme de Beauvais, femme de chambre 

d’Anna d’Austria i dida del rei, obté el privilegi de llogar carroces i caleses. El negoci també inclou 

fer-se càrrec del transport dels cortesans quan surten de comitiva amb el rei.

Visitar Versalles, veure la casa del rei, es converteix en una activitat que s’anticipa al Grand Tour 

del XVIII i a les visites temàtiques del segle XX. El gran flux de persones és creixenter-se’n càrrec, 

un negoci. El testimoni de Nemeitz és aclaridor:

Le chemin entre Paris et Versailles m’a jamais été vuide pendant le gouvernement passé 

[Lluís XIV]; por moi, j’ai trouvé toujours du monde sur ce chemin là, soit en quelque 

voiture [...] et cela tant de jour que de nuit, puisqu’on peut entrer quand on veut [...] Si 

6  Algunes ja han anat apareixen de forma indirecta al llarg del text. En tot cas, val la pena recordar-ne alguens: la fabricació de 
miralls, producció de tapissos, fundació de la companyia d’indies, les orientals i les occidentals, la creació d’una potent indústria 
naviera que acabi amb l’hegemonia holandesa.
7  En la mesura que nobles, tenen explícitament prohibit treballar sota risc de perdre el seu rang.
8 Per ampliar el negoci s’associarà amb els germans Francini (els dissenyadors de les fonts) i amb Mlle de Sautour (DA VINHA, 
Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009. pàg. 260).
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on n’avoit pas son propre équipage, on se mit avec trois autres, dans une carosse à quatre 

chevaux, qui êtoient prêts à tout moment por lesquels on paia trois livres par tête [...] Le 

coche de Versailles n’est point pour des personnes de qualité.  Il est ordinairement rempli 

de quinze jusqu’à vingt personnes  assises pêle-mêle. On trouve ces coches dans la rue 

St Nicaise, et la personne paie une pièce de 25 sols [...] L’on paiao ordinairement 20 sols 

par jour pour la chambre et le lit, et pour le repas selon qu’on vouloit être traité. Ceux 

de Versailles savent écorcher les passagers terriblement, ce qui fait perdre aux étrangers 

bien des louis d’or [...] S’ils n’y avoit point de solennitez, l’on a pu aller à la cour avec une 

pleine liberté.9

La gran quantitat de gent que s’allotja a Versalles també implica una important activitat sumptuària i 

domèstica que afecta directament a la ciutat. Els nobles, per mantenir el seu rang, es veuen obligats 

a mantenir un alt nivell de despesa. Això, en el cas dels més rics, inclou hôtels particulars a la ciutat, 

espais on deixar els gossos, els cavalls, els carruatges. Del castell i dels hôtels, entren i surten 

sastres, perruquers, sabaters, ebanistes, rellotgers, tapissers, peleters, cuiners, pastissers, joiers, 

pintors, escultors. Una indústria del luxe creix entorn de Versalles. 

Una part important del tràfec entre ciutat i castell, si no la més important, correspon a tot allò 

relacionat amb l’alimentació del rei i els seus cortesans: viandes, verdures, confitures, vi, fruita. I 

també els proveïdors de l’apoticari, els herbolaris; i els cirurgians (que també afeiten al rei), i els 

metges que el sagnen. I vinculat amb les cuines (però no només amb les cuines) hi ha el tràfec i 

l’espai que ocupen les fonts energètiques d’un món encara no elèctric. Llenya i carbó per a forns i 

xemeneies; la cera per a veles i canelobres. I encara falta afegir el tràfec del servei; les legions de 

valets i de garçons, de minyones, dides. L’alta noblesa que s’allotja al castell o disposa d’un hôtel a 

la ciutat viu envoltada dels seus domèstics.10

I encara caldria afegir el tràfec de guàrdies i soldats. Els que resten en quartier, disposen d’allotjament 

al castell. També poden dormir en un alberg a la ciutat. En cas de ser més afortunats, en algun hôtel 

particulièr de la familia. Molts van i venen de París. Si no, a l’avinguda de Sceaux, davant dels 

jardins de l’hôtel de Conti, hi ha l’hôtel des Gardes du Roi.11

En definitiva, el tràfec entre el castell i la ciutat i entre la ciutat i París és constant. Hi conflueix 

l’activitat domèstica, la de govern, la dels negocis i la de l’espectacle. Les necessitats del castell 

contaminen el traçat urbà de la ciutat; i el caràcter públic de la ciutat contamina l’interior del castell. 

La desmesura a Versalles admet una lectura simbòlica, però això no evita que la desmesura sigui, 

sobretot, una resposta taxativa de l’arquitectura davant uns requisits extraordinaris.

9 Séjour de Paris, c’est à dire Instructions fi dèles pour les voyageurs de condition [...] durant leur séjour à Paris, comme aussi une 
description suffi sante de la Cour de Francen [...] par le Sr. J.C. Nemeitz conseiller de S.A.S. Msgrs le prince de Waldeck à Leide, 
chez Jean Van Abcoude. 1re éd. 1718, 2e éd. s.d. en allemand, 3e éd. (la citada) 1720. Pàgs. 486-508. Citat a SABATIER, Gérard. 
Versailles ou la fi gure du roi. Ed.Albin Michel, Paris, 1999. pàg..437.
10  La casa del rei és una superstructura que inclou la casa de la reina, la del Delfí, la dels prínceps de sang. Cada membre 
de la familia reial disposa de la seva cort, de la seva taula. Poden rebre en els seus apartaments, fer-hi festes, recepcions, 
escoltar música, celebrar banquets, conspirar. Part del prestigi del noble s’associa a la mida de la cort que es capaç de 
reunir; als ulls que pot reunir al seu voltant per testimoniar el seu prestigi. El tràfec entre castell i ciutat i entre ciutat i 
París es multiplica quan considerem el moviment que genera l’activitat dels allotjats al marge de les activitats oficials del 
rei.
11  De fet, hi ha molts tipus de companyies. Els guàrdies de la porta, els suïssos, els de corps, els del Grand prévôt (la 
policia). I també, i és clar, els soldats de l’exercit regular, que se’ls usa per a qualsevol cosa, quan no els reclama el camp 
de batalla.
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La charte constitutive

La fundació de la ciutat és anterior als grans creixements del castell. L’any 1671, quan fa deu anys 

que es treballa als jardins, amb l’Enveloppe encara en construcció, el rei signa a Dunkerke la Charte 

constitutive de la ville de versailles. La decisió és sorprenent perquè aleshores encara ningú pensa 

en Versalles com a residència oficial de la cort.12 En una vista de 1668 pintada per Pierre Patel 

[fig.7], tres anys abans que el rei signi l’acta fundacional, podem veure com el trident d’avingudes 

que ha de marcar l’estructura urbana ja està traçat. També hi veiem alguns hôtels particulars que 

s’han començat a construir des de 1665.

Molts historiadors asseguren que rere el traçat de la ciutat s’amaga la mà de Le Nôtre. Autories 

al marge, és evident que molts dels mecanismes posats a prova als jardins s’apliquen a la ciutat. 

En teoria, un cop arrasat el petit llogarret, el pla de la nova ciutat hauria de permetre la posada en 

pràctica de tots aquells mecanismes de disseny a gran escala, al servei d’un ideal, autònom respecte 

tota preexistència. Amb el que ningú compta però, és que el castell mateix, en la seva reformulació 

permanent, acabarà convertint-se en la seva pròpia preexistència. Probablement, el fet d’haver 

conservat el castell de Lluís XIII, d’ampliar folrant-lo, ha introduït una dinàmica ambigua que dóna 

peu a un desordre entre el vell i el nou.

Trasplantar arbres sembla més fàcil que trasplantar homes. La construcció de la ciutat anirà més 

lenta que la dels jardins. Precisament, l’acta signada a Dunkerke tracta d’accelerar aquest procés 

donant facilitats als futurs habitants de Versalles: 

Sa Majesté, ayant en recommandation le bourg de Versailles, souhaitait de le rendre plus fl orissant 

et fréquenté qu’il se pourra, a résolu de faire don des places à toutes personnes qui voudront 

bâtir.13 

12  El rei ho decideix l’any 1677 i la cort s’instal·la l’abril de 1682.

13  Acta, citada a SOLNON, 2003, opc it. Pàg.79.

7.  Pierre Patel, 1668. Vue perspective du château et jardins de Versailles. 
Just abans de l’inici d’obres de l’Enveloppe de Le Vau. Ja han aparegut 
alguns hôtels davant del castell. L’antiga esglèsia encara està de peu. 
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La Corona ofereix terrenys gratuïts als nobles. Atorga l’exempció durant deu anys  del logement par 

craie. Els privilegis no acaben aquí. Les cases noves que es construeixen estan réputées exemptes 

d’hypothèques i resten insaisissables. No estar obligat a vendre la propietat a causa d’un deute 

impagat, la desprotecció dels creditors, acabarà generant una dinàmica caòtica on ningú es farà 

càrrec de cap despesa. L’any 1713 s’acabaran abolint els privilegis. 

Quan l’any 1703 es publica el llibre de Félibien, encara hi ha una gran quantitat de parcel·lari sense 

edificar.14

Pel que fa als usos, la ciutat és una prolongació del castell. La seva subordinació es tradueix en termes 

visuals. Per conservar la unitat del conjunt, una ordenança estableix l’edificabilitat màxima a les tres 

avingudes que conflueixen a la gran plaça d’armes: planta baixa més mansarda. La Surintendance 

des bâtiments també fixa els materials dels edificis, les seves façanes han de ser de totxo amb 

cadenes de pedra i teulades de pissarra. Aquestos són els materials de les façanes del castell respecte 

la ciutat, però no de les façanes a jardins. En tot cas, les residències privades de l’alta noblesa, 

dels Condé, els Gondrin, els Bouillon, Orleans, Villeroi, Ecqueville, Dangeau, Ponchartrain, Duras, 

Lauzun, han de subordinar el seu aspecte a les directrius del castell. La preocupació per regularitzar 

l’espai de la ciutat també estableix l’espècie d’arbre que s’ha de plantar a les avingudes principals, 

i la seva alçada màxima. Comparar l’esforç que es fa per uniformitzar una ciutat que encara no 

existeix, amb l’aspecte del París de 1671, posa de relleu la transcendència que el rei i Colbert donen 

a Versalles quan encara no és, ni tan sols, una de les principals residències de la corona.

L’any 1671 el rei signa l’acta fundacional de Versalles, però el cert és que Versalles ja existia des de 

fa molt de temps. Ens referim al petit llogarret que acabarà desapareixent. Podem fer-nos una idea 

de com era a partir del plànol de Bus i de les restitucions de Le Guillou.15 L’any 1674 pràcticament 

ja no en quedarà res [figs. 9 i 10].

Pel que fa als traçats de la nova ciutat, l’element més important és l’eix est-oest. Més enllà d’establir 

un ordre geomètric i reforçar la relació ideal amb els jardins, té evidents conseqüències espacials. 

Marca la posició de l’avinguda de París. Des de la ciutat, el cos central del castell es fa enrere, 

com si reaccionés a l’inèrcia provocada per l’avinguda París. Ocupa l’espai dels jardins i deixa que 

siguin les ales laterals (nord i sud) qui construeixin un veritable façana a la ciutat. Les dues ales de 

ministres s’avancen per rebre el tràfec. La centralitat del castell respecte la ciutat i l’avinguda de 

París queda reforçada per les dues avingudes que completen el trident: al sud, l’avinguda  de Sceaux; 

al nord, l’avinguda de Saint-Cloud. Aquí s’acaben les simetries.

La centralitat de l’eix est-oest marca la posició del trident, i el trident condiciona l’organització de 

la ciutat. Al costat nord, entre l’avinguda de Saint-Cloud i l’estany de Clagny, s’emplaça el barri de 

Ville Neuf. Al costat sud de l’avinguda de Sceaux, els barris del Vieux Versailles i del Parc-au-Cerfs.

14   Al barri del Parc-au-Cerfs, per exemple,amb prou feines s’hi ha construït algun edifi ci.
15 LE GUILLOU, Jean-Claude. Versailles avant Versailles, au temps de Louis XIII. Paris: Perrin, 2011.
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8.- PLAN GÉNÉRAL DE VERSAILLES, SON PARC, SON LOUVRE, SES JARDINS, SES FONTAINES, SES BOSQUETS ET SA 
VILLE. Nicolas de Fer (gravador-editor), 1705. 
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9                                                                  10

11                                                                                                                                                

5                                                                                                                  

FORMACIÓ DE VERSALLES CIUTAT: 9. Restitució de Le Guillou, el llogarret de Versalles l’any 1626, amb el pavelló de caça de Lluís XIII. 
10. PLAN DE BUS, 1662. El plànol original més àntic de Versalles. Els treballs al parc acaben de començar. El llogarret es manté pràctica-
ment igual. 11. Plan de masse de la ville. Document de treball de 1670. Un dels primers documents del projecte de ciutat. Apareix el trident. 
El pla ideal es veu condicionat per les preexistències. 12. Plan de la ville et château de Versalles (c.1679). És un dels primers documents on 
es representa l’edifi cació real dins les parcel·les. Tanmateix, al dibuix ja hi ha representades les dues Écuries (1686). Això planteja dubtes 
sobre la data del document. 13. Detall del Plànol de Delagrive de 1746 (plànol sencer, fi g.14)

12                                                            

12

13
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Les dues avingudes exteriors del trident, Sceaux i Saint-Cloud dibuixen un triangle en planta [fig.14].

La seva base ve marcada pel que en el futur acabarà anomenant-se la rue de traverse16. L’avinguda 

París el talla en dos parts iguals. Cada costat però, s’organitza de manera diferent. La gran plaça 

d’armes recull les tres avingudes. Si prolonguem els seus eixos, el vertex del triangle cau al centre 

de l’Avant-cour del castell. 

En el plànol de Delagrive [fi g. 15, 16] la rue de traverse no porta cap nom. De fet, el seu traçat 

encara no està complet. Tan sols salva el tram entre l’avinguda de Saint Cloud i l’avinguda de 

París. A l’altre costat hi ha la butte de Montbauron. Es tracta d’un turò al que se li ha escapçat el 

cim. S’hi han col·locat uns dipòsits per alimentar les fonts dels jardins. L’aigua li arriba a través de 

l’aqüeducte de Montreuil.

En el plànol de 1705 de Nicolas de Fer [fig.8], aquest carrer apareix amb el nom rue de Monboron 

(Montbauron). En la mesura que en el plànol de Delagrive, detallat i rigurós, el carrer encara no 

està definit; podem creure que el plànol de 1705 no és fidel a la realitat; descriu un pla ideal que 

encara no s’ha assolit. De fet, si comparem els dos plànols (De Fer i Delagrive) contrasta el detall 

amb que el segon detalla l’edificació respecte del primer.  L’any 1705 encara hi ha grans extensions 

no edificades.

El sector central acull les dependències del castell més importants. Pel visitant que arriba a través 

de l’avinguda de París, aquestes van mostrant-se a banda i banda.

16  En alguns plànols també se l’anomena rue de Montbauron (pel turó adjacent costat est on hi ha els dipòsits d’aigua).

MANIPULACIÓ: A partir del plànol de 1979 (fi g.12) i del plànol general 
de 1763. Hem marcat amb discontinua el sector central de Versalles. 
Delimitat per les avingudes de Sceaux i de Saint Cloud, i centrat respecte 
l’eix solar (avinguda de París). El triangle equilater sobre el que es 
projecta aques espai central inclouria la gran plaça d’Armes i tindria el 
seu vertex al centre del pati del castell.

14
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15. Plan de Versailles, du petit parc, et de ses dependances, M. 
l’abbé Delagrive, 1746. 16. Detall del sector central. Orientació 
original del plànol modifi cada

15

16
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Eix est-oest, ciutat

En direcció est-oest, el primer que apareix, a la dreta (nord) és el turó de Montbauron amb els 

dipòsits d’aigua. L’Allée de traverse perpendicular a l’avinguda de París, queda interrompuda a 

l’esquerra d’aquesta pel Camp des Faineants i per l’antic camí de Versailles a Sceaux [fig.6]. En el 

plànol general de 1763, la rue de traverse ja apareixerà completada.17

Quan, sempre sobre l’eix, creuem l’allée de traverse, a l’esquerra, lluny, ens queda l’hôtel de 

Limoges. El seu accés principal dóna a l’Avinguda de Sceaux, davant de l’hôtel des Gardes du 

roi. Es tracta d’un conjunt de construccions precàries que ocupa una gran extensió de terreny. S’hi 

allotgen els obrers que treballen a Versalles.

Uns metres més endavant, l’avinguda París passa entre els dos hôtels més importants de la ciutat. Es 

tracta de les residències de funció de dos dels càrrecs més importants de la Maison du Roy. Un ja el 

coneixem, n’hem parlat a la primera part: l’hôtel du Chenil, residència del grand veneur. A l’altra 

banda, al costat sud de l’avinguda de París, hi ha l’hôtel de Contí. Amb els anys acabarà convertint-

se en l’Hôtel del Grand Maître de la Maison du Roy.18 El plànol de Nicolas de Fer de 1705, s’hi 

refereix com a hôtel de Conty [fig.8]; el de Delagrive, Hôtel du Grand Maître [fig.15].

Al final de l’avinguda, hi ha les dues écuries. A l’esquerra (sud), la Petite Écurie, que a l’altra banda 

limta amb l’avinguda de Sceaux; a la dreta, la Grande Écurie, que ho fa amb l’avinguda de Saint-

Cloud. Les seves peculiars façanes principàls donen a la gran plaça d’armes. En aquest cas sí hi ha 

una simetria evident, al menys vistes des del castell [fig 19]. Grande i petite no fan referència a 

les dimensions de l’edifici, sinó al tipus de cavalls i carruatges que allotgen. A més de les quadres, 

també inclouen un nombre important d’allotjaments.

Tant el chenil i les écuries es troben dins fora del recinte del castell per qüestions d’espai (necessiten 

molta superficie), però també pel tipus d’activitats amb què estan relacionades: l’activitat cortesana 

exterior. D’una banda, i és clar, les caceres; de l’altra els trasllats de la cort a d’altres residències co  

Fontainebleau o Saint Germain-en-Laye.

Si continuem sobre l’eix est-oest direcció al castell, passades les écuries, ja només queda l’enorme 

buit de la gran plaça d’armes. Aquesta peça urbana recull el tràfec de les tres grans avingudes en 

trident, i el canalitza cap a la seqüència de patis que s’endinsa en el castell, sobre l’eix est-oest, 

i dóna pas als jardins a través del cos central. Si comparem aquesta estructura amb un precedent 

evident com és la Piazza del Popolo a Roma, notem una sèrie d’inversions sintomàtiques. A la 

Piazza del Popolo, el trident s’obre per qui ve de fora; organitza la circulació des d’una de les portes 

de la ciutat. El gran buit de la plaça actua com una mena de gran vestíbul exterior, urbà, i ofereix 

a qui arriba la visió de dues esglèsies bessones. A Versalles això és produeix a l’inrevés. El trident 

marca una confluència i no una distribució de recorreguts. Si la gran plaça d’armes actua com a 

vestíbul urbà, ho fa d’un interior, el castell, i no d’un exterior, la ciutat.
17  En aquest sentit, el plànol de 1705 no sembla molt de fi ar: el camí de Versalles a Sceaux no apareix. Costa de creure, pel tipus de 
traçat que el camí no hi sigui l’any 1705 i sí l’any 1724; per acabar despareixent l’any 1763.
18  L’any 1701 el Grand maître de la Maison du roy és Monsieur le Prince. Es tracta del príncep d’Enri Jules de Bourbon-Condé, 
príncep de Condé. L’hem conegut a la festa de 1664 (veure capítol 2, Marcillac es transforma en Brandimart). Condé i Contí són 
cosins-germans i també cosins del rei. El pare de Monsieur le Prince és Louis II de Boubon-Condé (el Grand Condé); germà gran 
d’Armand, príncep de Conti, pare de Louis Armand de Conti, casat amb la fi lla natural del rei, legitimada des de 1667 (Mlle Blois 
de soltera i després Primera princesa douairière de Conti). Louis Armand la deixa vidua molt aviat, mor el 1685. L’any 1701 és ella 
qui ocupa l’hôtel de Conti. D’altra banda, Charles IV, duc de Vendôme (1489-1537) és l’avanpassat que Lluís XIV i els Condé tenen 
en comú. Era l’avi d’Henri IV, el primer borbó rei de França, avi de Lluís XIV.
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17. Vista de Versalles des dels dipòsits d’aigua del turó de 
Montbauron. 18. Vista de Versalles publicada a la descripció 
de la festa de 1668, d’André Félibien. En primer terme, a 
l’esquerra l’hôtel de Conti; a la dreta, le Chenil, allotjament 
de la vénerie. 19. Le derrière de l’entrée de Versailles. 
Nicolas I Langlois (s.d). Des del punt de vista del castell, la 
gran plaça d’armes que s’obre en trident, també ens ofereix 
la imatge de dues peces bessones. El canvi de programa 
és signifi catiu. No es tracta d’esglèsies, sinó de quadres. A 
la Piazza del Popolo, la repetició és percep pel sòlid de les 
esglèsies, per les cúpules “aparentment iguals”. A la gran 
plaça d’armes, el que es veu des de la preeminència del 
castell és la repetició de dos grans buits: els patis de les 
quadres. D’altra banda, observar com la vista introdueix un 
ordre simètric que no es correspon amb  allò que presenten 
les plantes generals. Pensem especialment, en la relació 
entre l’hôtel du Chenil i l’hôtel de Conti.
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Vieux Versailles i Parc-au-Cerfs (costat 
sud)

Tant pel que fa al traçat definitiu d’alguns carrers (més 
regular) o als edificis edificats dins del parcel·lari 
previst, el plànol de Nicolas de Fer de 1705 no dóna 
massa detalls. Les illes edificables apareixen amb una 
mateixa trama estiguin o no construïdes i això no ens 
permet fer-nos una idea del seu estat l’any 1701.

El problema de recòrrer a plànols posteriors és que, 
precisament pel caràcter canviant de la lògica urbana, 
tot i ser molt més rigurosos i precisos, amb molta més 
informació, ja ens presenten una ciutat més edificada. 
Ens referim a plànols com el de Delagrive de 1746.

La col·locació del Potager du Roy (A) fa que la part que 
hi ha al sud de l’avinguda de Sceaux quedi clarament 
diferenciada en dos parts. D’una banda, delimitat per la 
rue de l’Orangérie i la rue de Satory, le Vieux Versailles. 
De l’altra, a l’est del Potager du Roy, més allunyat de 
castell, el barri del Parc-au-Cerfs.

Els límits del Vieux Versailles respecte el castell, venen 
marcats per importants dependències vinculades al 
castell. Prolongant la ja de per sí llarga ala sud, hi 
ha l’hôtel de la Surintendance (dóna nom al carrer) 
i, davant l’ala sud, el Grand Commun (B), un enorme 
volum de planta quadra amb un pati interior, on s’allotja 
la petite court. El Grand Commun també dóna a la rue 

VIEUX VERSAILLES I PARC-AU-CERFS (COSTAT SUD)

des Recolets, on hi ha l’esglèsia del mateix nom, que 
en el seu dia reemplaça a l’esglesia de Saint-Julienne, 
enderrocada quan el castell comença a crèixer. 

De fet, malgrat el nom, a le Vieux Versailles gairebé 
no queda res de l’antic llogarret, arrasat definitivament 
l’any 1673. Dèiem que sota Satory (costat oest), hi ha 
el barri anomenat Parc-au-Cerfs. El seu estat l’any 
1701 és molt diferent al que ens mostra el plànol de 
Delagrive de 1746. En aquest cas les diferències sí són 
importants. 

Així, l’esglèsia de Saint-Louis no es començarà a 
construir fins 1742. En el plànol que Félibien adjunta en 
la seva descripció de 1703, la zona del Parc-au-Cerfs, 
apareix en blanc: Le quartier du parc aux-cerfs, ou l’on 
a commencé à bâtir plusieurs maisons & a former une 
place de nom de ce parc (Félibien 1703, pàg 357). Els 
traçats ja estan plantejats, però tot just  s’hi comencen 
a construir les primeres cases. Dèiem que el Parc-
Au-Cerfs marca el límit sud-est de la ciutat. El barri, 
quan toca el Camp des Faineans queda tancat per uns 
reservoirs (dipòsits d’aigua) que obstrueixen el pas 
a l’avinguda de Saint-Cloud  (és a dir, no va a Saint-
Cloud); també per l’aqüeducte que travessant l’antic 
bosc de Villescoublay, se’n va cap a la Grange-Lassart. 

En el plànol general de Versalles de 1763, l’avinguda 
de Sceaux encara queda interrompuda per la presència 
dels dipòsits.Dèiem que sota Satory (costat oest), hi ha 
el barri anomenat Parc-au-Cerfs. 

20.Detall del plànol de Cotin (c.1700)  / 21. Detall del plànol de1763 (ed. original de 1710).

A

B
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Ville Neuf (costat nord)

El nom no ens hauria d’enganyar: tot Versalles és 
nou. Tanmateix, aquesta part és exterior als límits de 
l’antic llogarret. Dos llargs carrers en direcció est-oest,  
paral·lels a l’avinguda París, la rue de la Pompe i la 
rue de la Paroisse, i tres més en sentit ortogonal, rue 
Dauphine i rue du Plessis, organitzen el parcel·lari.

En el creuament entre Pompe i Dauphin hi ha la Place 
Dauphine, amb un traçat similar al de la Place Vendôme. 
En el creuament entre la rue de la Paroisse i Du  Plessis 
una gran plaça quadrada per al mercat.

El plànol de Delagrive no mostra el límit amb Clagny. 
Sí ho fa el plànol de Scotin. Amb un dibuix menys 
detallat veiem l’estany i l’hôtel de Clagny. Clagny va ser 
el primer estany que va alimentar les primeres fonts de 
Versalles. L’aigua anava a una bomba, situada on ara hi 
ha l’ala nord, i d’aquí a les fonts (d’aquí el nom de rue de 
la pompe). L’estany ràpidament es va revel·lar insufi cient. 
Vam començar a anar a buscar l’aigua per Satory. Amb els 
anys l’estany de Clagny s’ha anat assecant. Finalment, 
l’any 1735 s’assecarà del tot (cosa que els plànols no 
refl ecteixen). El seu lloc acabarà sent ocupat per un nou 
barri. Encara avui, si mirem una foto aerea de Versalles 
podem percebre el perímetre de l’antic estany en el traçat 
dels carrers. L’estany i l’hôtel amb els seus jardins, 
marquen una axialitat que no té res a veure amb cap de 

VILLE NEUF (COSTAT NORD)

les dels traçats urbans. L’hôtel de Clagny és de 1676, en 
rigor no se’l pot considerar una preexistència respecte 
la ciutat. Construit per Jules Hardouin-Mansart el 
1676, va ser amb aquest projecte que l’arquitecte va 
introduir-se a Versalles. Es tracta de l’antiga residència 
de madame de Montespan, la favorita del rei, mare de 
set dels seus fills (n’hem parlat d’una poques línies 
abans) i la protectora de Hardouin-Mansart als inicis 
de la seva carrera. Hem vist un parell de documents 
de treball amb diferents solucions respecte l’estany. 
Un és de 1670 i sembla ignorar-lo [fig.11]; l’altre, de 
1679, posterior a l’edifici de Hardouin-Mansart, ja té 
en compte la nova axialitat de l’estany [fig.12]. En tot 
cas, Clagny (estany, jardins i castell) integra un paquet 
independent que no sembla subordinar-se al pla de la 
ciutat i que, a més, condiciona durant molt de temps el 
seu límit nord.

El límit pel costat est, ve donat per l’aqüeducte de 
Montreuil, que modifica la direcció de l’avinguda Saint-
Cloud quan passa per Montbauron. El plànol de Bailleul 
ho mostra [fig.5].

22.Detall del plànol de Cotin (c.1700)  / 23. Detall del plànol de1763 (ed. original de 1710).
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25

24. Redibuixat de Versalles (document de treball) assenyal-
ant discontinuitats d’eixos. 25. Manhattan l’any 1893, els eixos 
mantenen la continuitat quan travessen Central Park. De fet, el 
recinte del parc ve defi nit per la malla de carrers.



Continuitat-discontinuitat (rue Satory-rue Dauphine)

L’eix est-oest organitza la ciutat en tres parts i estructura la seqüència eminenment visual que ens 

porta al llarga de l’avinguda París fins al castell i, després, al parc. Probablement a causa del sector 

central on hi ha les principals dependències (écuries, hôtel de Conty, le Chenil), el cert és que l’eix 

est-oest no garantitza la coherència entre el Versalles sud (le Vieux Versailles i el Parc-au-Cerfs) i 

el Versalles nord (leVille Neuf).

Si prolonguem els principals carrers de les dues bandes fins a l’eix central, veurem que el traçat dels 

carrers no s’ha planificat de forma unitària, sinó que cada una de les dues parts s’han resolt en funció 

dels condicionants que es trobava a cada costat.

La Rue de Satory (A), que al costat sud passa pel costat del Potager i delimita el Vieux Versailles 

del Parc-au-cerfs, per molt poc, no s’alinea amb la rue Dauphine (A’) que, a l’altra banda, travessa 

la Place Dauphine i va a parar a l’esglèsia de la Paroisse de Nôtre-Damme. Tenint en compte que 

l’esglesia queda centrada respecte l’eix del carrer i tanca la perspectiva, és sorprenent que els eixps 

no s’hagin fet coincidir, creant així una llarga i potent visual que hagués posat en relació els dos 

costats de la ciutat. De fet, així com la rue Dauphine té sortida a la plaça d’armes, la rue de Satory, 

desplaçada cap a l’est, dóna sobre la façana de la Petite Écurie.

I el mateix passa amb la rue Royal i la rue du Plessis. La Rue Roial (B), que al costat sud travessa la 

place des Ursulines i la del marché, per molt poc, no s’alinea amb la rue du Plessis (B’) que, a l’altra 

banda, travessa una altra Place du marché i arriba a l’estany de Clagny convertida en rue de l’Étang. 

Aquest segon cas, potser sorprèn menys. Al capdavall, al no passar per la plaça d’Armes, l’hôtel de 

Conty i la Manège, haguessin impedit qualsevol continuitat visual i, per descomptat, de recorregut. 

La cosa, al menys sobre el plànol, encara es fa més evident amb la col·locació de les places. Les dues 

grans places dels mercats, per exemple; o la Place Dauphine respecte el carrer que a l’altra banda 

arriba de Satory.

Podem establir hipòtesis sobre les causes d’aquestes irregularitats. Al menys al Vieux Versailles, 

potser les preexistències tenen alguna cosa a dir. En el cas de la rue Satory, que veritablement té 

una col·locació estranya respecte la Petite Écurie (per uns X metres no té sortida directe a la plaça 

d’armes), potser ha estat l’antic camí provinent de Satory qui ha marcat la seva posició. O potser 

ha estat la col·locació del Portager du Roy. De fet, si ens hi fixem, allà on la rue de Satory es troba 

amn l’avinguda de Sceaux, també hi arriba un petit carrer, la rue Saint François, amb un traçat 

inexplicable des del pla ideal d’un projecte ex novo. En efecte, el traçat de la rue Saint François 

probablement ve donat per la disposició de l’antic llogarret, que si ve ha desaparegut, no ho ha fet 

sense deixar rastre.19

Potser l’aparent unitat de la ciutat que ha confòs a molts no és més que una peculiar forma de 

gestionar les preexistències. S’anomena vell Versalles a allò que és nou i que tanmateix, participa 

d’unes irregularitats provocades per la presència inmaterial d’allò vell.20 

19 Si mirem algun plànol més antic, previ a la consolidació dels traçats de la ciutat, veurem que el traçat de la rue de Saint 
François ve donat per l’antigua situació del jardí d’un hôtel particular, anterior a la fundació de Versalles, que més tard es 
convertirà en potager. En alguns plànols, aquests antics jardins d’una residènca ja present l’any 1640, rere el priorat i l’esglèsia de 
Saint Julien, surten referits com a potager (1674, el plànol de De La Pointe).
20  Jean-Claude Le Guillou ha explicat amb detall el procés de destrucció de l’antic llogarret de Versalles. Veure: LE GUILLOU, 
J.-C. Versailles avant Versailles. Au temps de Louis XIII.
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Que els principals carrers perpendiculars a l’eix est-oest (l’avinguda París) no permetin una lectura 

unitària a banda i banda no s’explica, en cap cas, per la presencia central de les grans dependències. 

Coneixem molts exemples on una gran peça talla un carrer sense que aquesta interposició qüestioni 

l’eix abstracte sobre el que s’alinea el carrer. Central Park respecte la malla de Manhattan, per 

exemple. El pas s’interromp, però no els eixos dels carrers que continuen a l’altra banda.

La racionalitat cartesiana de la ciutat sembla compromesa per tota una sèrie de contingències i 

tanmateix, dir que el resultat és purament accidental, potser sigui dir massa. Al cap i a la fi, els traçats 

dels carrers no estan sotmesos a la posterior edificació de les parcel·les, sinó que són decidits des de 

l’inici. Si comparem la no alineació entre els carrers nord i sud i la impossibilitat de generar visuals 

continues que travessin l’eix est-oest, amb les sofisticades visuals dels jardins (hem comentat més 

amunt el cas de les quatre estacions), és evident que la no alineació no pot ser atribuida a una manca 

de cura. Ni tan sols als condicionants del projecte. Se’ns acuden maneres molt fàcils de alinear els 

carrers sobre el mateix eix.

Una sospita passa per creure en la preeminència que se li vol donar a l’eix solar. Si els eixos 

fossin continuus i travessessin l’avinguda de París sense problema (insistim: parlem en termes de 

malla abstracte, no necessariament de recorreguts transitables), l’avinguda París seria un carrer 

travessable com ho són la rue de la Pompe o de la Paroisse (al nord) o la rue de l’Orangérie (al 

sud). Precisament, per què l’eix est-oest marca una dislocació dels eixos transversals, l’eix est-oest 

apareix com l’únic veritable eix a partir del quel s’ordena (i es desordena!) Versalles. 

Així, i amb precaució, podem establir un significat cívic per a l’eix solar: és desordenant (això és 

desencaixant els eixos secundaris; si més no, permetent-ho) que l’eix est-oest organitza la ciutat. 

La seva preeminència rau en el fet de ser (o de mostrar-se com a) origen i final, única explicació 

possible, del desordre que l’envolta.

No és aquesta la funció política que LLuís XIV extrau del canvi? Generar un desordre en la capacitat 

retentiva dels seus cortesans? Imposar un ordre a través del “caos”21 que ell mateix genera? Això 

seria així enterament si Lluís XIV fos veritablement l’únic responsable de tot el que passa a Versalles.

21  Quan diem “caos” abans que desordre, pensem en “allò no previsible”. En el capítol 14, “Els desordres del discurs”,  ho desen-
volupem.

26

EL TRIANON DE PORCEL·LANA: 26.Vis-
ta cap a l’oest del Trianon de porcel·lana i 
dels seus jardins (s.d.) 
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4. COSTAT JARDINS

Els jardins com a origen

Hem citat abans un fragment de Giedion. Es posava especial èmfasi en la relació entre castell i jardins. 

El cert és que des de la historiografia els jardins sempre han gaudit d’un especial fortuna crítica 

en comparació al castell. Contraposàvem el factor ciutat com allò que veritablement condiciona 

l’interior del castell, prolongació coberta de l’espai públic, en la mesura que enteníem la ciutat com 

a prolongació a cel obert de l’interior del castell.

Tanmateix, més enllà de la vessant més pragmàtica del Versalles de Lluís XIV, és cert que és en els 

jardins on Versalles té el seu veritable origen. Un primer espai on experimentar les estratègies del 

canvi, perfeccionades a través de les festes des de les quals s’articula un discurs iconogràfic que més 

endavant sedimentarà en el castell. Evidentment, en termes decoratius, però també des de la lògica 

de la desfilada que, dins del castell esdevindrà enfilada.22

De la mateixa manera que el segle XX ha negligit aquells aspectes més accidentals en la planificació 

de la ciutat, també les lectures dels jardins acostumen a obviar el pes de les preexistències. Si bé la 

propaganda reial mateixa és qui estableix i fomenta el mite d’un rei omnipotent (a l’inici d’aquest 

capítol hem citat l’obertura de Piganiol), el cert és que els jardins són inexplicables sense tenir en 

compte els disseny de Jacques de Menours i Boyceau per a Lluís XIII i, encara més inexplicables 

si no es consideren aquells condicionants naturals com la topografia, el drenatge de l’aigua i 

l’alimentació de les fonts.

Probablement, les lectures que s’han fet de Versalles des de l’arquitectura del segle XX tendeixen 

a simplificar els fets.  Consideren la planimetria Versallesca al marge d’una topografia que fa molt 

més complexa la realitat que els plànols representen.

Si l’any 1701 el castell encara resta incomplet, els jardins ja fa més de vint anys que estan definits. 

És cert que encara s’hi poden fer canvis (i s’hi faran), però l’estructura que els defineix ja està 

tancada. Aproximadament des de finals dels setanta.

No és la nostra intenció referir amb detall aquí, què passa als jardins. El nostre marc d’estudi és 

el castell de Versalles l’any 1701, estudiar la seva forma des del canvi com a estratègia política. 

Tanmateix, en relació als jardins, ens interessa assenyalar alguns aspectes. Al capdavall, és als 

jardins on l’eix est-oest, nou emplaçament del llit del rei a partir del 16 de juliol de 1701, troba la 

seva expressió més magnificent i significativa.

L’eix est-oest al seu pas pels jardins

La descripció de Félibien pel que fa als jardins no ens és útil. Recordem que tota la tercera part 

del llibre dedicada als jardins reprodueix íntegrament la descripció publicada pel seu pare l’any 

1674. Ens remetem a qualsevol dels plànols de conjunt que hem vist fins ara per comprendre que 

les diferències són moltes. La destrucció d’alguns bosquets de Le Nôtre per acollir nous dissenys 

de Jules Hardouin Mansart, farà que moltes de les peces comentades ja no hi siguin. També aquí, 

assistim a una desfilada de fantasmagories.

22  Ho desenvolupem a la III part, l’espai de l’inventari.
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28. El domini reial de Versalles.

29. Plan générale du château et jardins de 
Versailles, Jacques Dubois, 1732.
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En el parc [fig.28] distingim clarament dos sectors: el gran parc (I)  i el petit parc (II). El Petit Parc és 

el que coneixem com els jardins d’André le Nôtre [fig.29]. Una malla que, tret d’algunes excepcions 

delimita uns bosquets dins dels quals uns salons a plein-air acullen alguna proesa hidràulica. 

Sobre el plànol, tot queda ordenat per l’eix solar est-oest. En el gran parc, l’eix ve definit pel Gran 

canal (1); la bassa d’Apol·lo (2), el tapis verd de l’Allée Royale (3), l’esplanada i font de Latona (4) 

i el parterre d’aigua (5). Es tracta doncs, d’un eix que es materialitza a través del buit i que es puntua 

a través de l’aigua (no entrem en lectures iconogràfiques23).

Tot i la rotunditat de la planta, determimades excepcions atempten contra la integritat de la idea. 

Encara que algunes semblin evidents, val la pena mencionar-les. Així, la gran creu formada pel 

gran canal ni és simètrica ni els seus braços es creuen a noranta graus. La forma considera les 

preexistències. Actua com a drenatge del Petit Parc. Si mirem plànols més antics, veurem que el seu 

emplaçament ve condicionat per una riera. D’altra banda, el braç curt del Gran Canal uneix dues 

peces importants, la Ménagérie (6) i el Gran Trianon (7). Cal recordar que el canal és navegable i, per 

tant, una via de comunicació. La Menagerie és un dels edificis més antics de Versalles. Es construeix 

entre 1662 i 1663. El Grand Trianon, l’any 1701 és un edifici de catorze anys (1687). És obra de 

Hardouin-Mansart. Per construir-lo ha calgut enderrocar abans el Trianon de porcellana construit 

per Le Vau el 1670.24 També la bassa d’Apol·lo és una peça que cobra sentit progressivament. En 

els jardins de Lluís XIII se l’anomena Grand Rond d’Eau. L’any 1662 hi posen cignes i passa a 

anomenar-se la Pièce d’eau des Cygnes. L’any 1668 , Duby rep l’encàrrec escultòric, definit per 

uns esboços de Le Brun. L’any 1671 s’instal·la el conjunt escultòric i la bassa passa anomenar-se la 

Bassa d’Apol·lo (Bassin d’Apollon). L’any 1701, la font de Latona tampoc és una peça original. És 

obra de Hardoui-Mansart i també té catorze anys. Com el Gran Trianon, és de 1687. Per construir-la, 

es va enderrocar el disseny de Le Brun amb escultures dels Marsy, construit el 1668. 

Tampoc el parterre d’aigua escapa a la lògica del canvi. A l’inici, l’espai del parterre d’eau estava 

ocupat per la Brodérie que Jack de Menours va dissenyar per a Lluís XIII. Le Nôtre l’allarga. L’any 

1663 la converteix en una enorme peca de gespa. Entre 1672-1674 s’executa el projecte de Le Brun. 

Un gran parterre d’aigua amb una complicada geometria “barroca”. Els Francine hi construeixen 

uns enormes diposits soterrats a sota. L’any 1674 es fa la Grande Commande, un enorme encàrrec 

escultòric que ha de servir per puntuar amb vint-i.quatre escultures la bassa de Le Brun. Hi ha 

un retard en la col·locació de les escultures. L’any 1678, quan s’amplia el castell pel costat sud i 

s’ocupa la terrassa del primer pis per construir-hi la gran galeria, es desestima la l’encàrrec. Els 

jardins comencen a poblar-se d’escultures de forma massiva i sense cap atenció a la coherència 

iconogràfica. El discurs mític es transforma en un discurs de l’abundància.25 Entre 1683 i 1684, 

s’enderroca el parterre d’aigua de Le Brun,  i s’hi construeix les dues grans basses rectangulars 

projectades per Hardouin-Mansart.

23  Probablement un dels textos defi nitius al respecte, sigui el que forma part del llibre de Gerard Sabatier (SABATIER 1999 op.cit).
24  I una cosa ja sabuda que cal repetir: l’ampliació fi nal del braç llarg, la que queda més a l’oest és molt més gran que la que queda 
més aprop del castell. L’efecte de planitud es colpidor. Encaixar una làmina d’aigua, obviament en perfecta horitzontal, en el relleu 
ondulat provoca l’efecte contrari. La primera vegada molts caiem en la trampa: Com s’ho han fet per inclinar un pla d’aigua de 
1.600 metres?
25  Veure més endavant, capítol 14 “Els desordres del discurs”.
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33

   a Satory                  Bernini                  estany dels Suïssos                                                          Orangérie                               projecció del castell           allée d’eau          Bassa de Neptú     a Satory                  Bernini                  estany dels Suïssos                                                      

31 Secció per l’eix sud-nord  32. Manipulació a partir de dibuixos fets per alumnes del curs d’Història a l’ETSAR.

       Gran canal                                                                 Apol·lo            Allée Royale (tapis vert)                 Latona       parterre d’eau                    Avantcour            plaça d’armes     écuries 

30 PLÀNOL DE SUMINISTRAMENT D’AIGUA: 
L’alt consum de les fonts dels jardins, fa que 
cada vegada calgui anar a buscar l’aigüa més 
lluny (dibuix de Conrad Miralles, alumne del curs 
d’Història a l’ETSAR).

34 35

36

VERSALLES A TRAVÉS DE L’EIX NORD SUD:  33. L’extrem sud, en primer terme 
l’escultura de Bernini, i rere seu, més avall, l’estany dels Suïssos. 34. L’Allée de las 
Marmousettes, a l’extrem oposat, baixant cap al nord, on hi ha la font del dragó i la 
bassa de Neptú. 35 i 36. Dues imatges de la orangérie, al vessant sud de l’eix nord-sud.
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Així, la construcció d’aquest gran eix est-oest lluny d’apareixer com una decissió rotunda que 

imposa la utopia mecanicista i es sobreposa a les condicions naturals del lloc, apareix com una lenta 

construcció amb avanços i retrocessos. De vegades pacta amb allò preexistent; de vegades força les 

condicions del lloc. Per exemple, el gran canal, una làmina d’aigua de 1600 metres en un terreny 

originalment no horitzontal. Versalles és el producte d’un llarg procés constructiu i destructiu. La 

durada de les obres el converteixen en la seva principal preexistència. Els condicionants naturals del 

lloc juguen en peu d’igualtat amb les condicions que imposen les actuacions prèvies a l’actuació que 

es fa en cada moment. Parlar de fases no seria correcte. Seria donar per suposat que un pla previ ho 

contempla tot. No és així. Hem tingut ocasió de comprovar-ho de prop quan hem analitzat la planta 

baixa del cos central. 

Aquest eix est-oest, just davant del castell es creua amb un segon eix, no menys important pel que 

fa al petit parc: l’eix nord-sud. Els seus extrems també estan marcats per l’aigua.El llac dels suïssos 

(8) a l’extrem sud (de fet, fora del Petit Parc); i la bassa de Neptú (9) a l’extrem nord. La bassa dels 

suïssos s’encaixa contra una pujada del terreny des de la qual percebem Versalles com a vall, d’allà 

marxem cap a Satory. És per aquí que arriba el suministrament d’aigua més important per alimentar 

les fonts [fig.30]. La punta sud de l’estany dels suïssos, allà on el terreny s’eleva és on s’exilia 

l’estatua eqüestre de Lluís XIV feta per Bernini i transformada en Marcus Curtius quan se li deforma 

el rostre i s’afegeix un casc. El genet disfruta d’una vista privilegiada sobre Versalles, probablement 

un dels pocs punts de vista des dels quals el castell pot ser vist en la seva totalitat [fig.33]. Aquest 

eix nord-sud, es creua amb l’eix solar on hi ha els parterres d’aigua. També moltes de les peces 

que el composen són producte dels reemplaçaments i els canvis. Així com l’eix oest-est, des del 

Gran Canal fins el castell, és un recta en ascens continu, l’eix sud-nord puja fins al centre (parterre 

d’aigua), per tornar a baixar després. El centre del castell, el cos central, es situa a la part més alta. 

Com l’eix nord-sud passa pel davant, podem percebre l’inflexió. Per contra la inflexió pujar-baixat 

de l’eix est-oest es produeix dins del castell i cal passar al costat ciutat per veure com descendeix. 

La malla com a possibilitat de canvi constant

Dèiem que malgrat els dos grans eixos que ordenen els jardins, l’experiència visual del Petit Parc no 

sempre és unitaria. Al igual que passa amb el castell, l’aparent claredat conceptual del plànol esdevé 

més complexa sobre el terreny. L’eix solar que va del gran canal al castell es desenvolupa segons una 

visual ascendent. Dóna magnificència al castell. Aquesta continuitat visual no es produeix a l’eix 

nord-sud. En termes visuals només podem percebre’l des de davant del castell; això és parcialment, 

o cap al sud o cap al nord. [fig.31]. Ni Neptú veu als suïssos ni els suïssos a Neptú. 

Tanmateix hi ha altres eixos menys evidents quan mirem la planta que sí ens sorprenen amb 

profundes visuals i determinen punts privilegiats. Un d’ells, el rei el cita amb especial èmfasi a 

les seves instruccions per recórrer els jardins, es troba a l’esplanada de Latona. Situats sobre l’eix 

solar, mirant cap al gran canal, dues visuals més se’ns obren perpendicularment [fig.32]. Cap al sud, 

la bassa de Bacus (la tardor); cap al nord, la font de Ceres (l’estiu). I a 45º encara se’ns n’obren 

dues més. Travessant el bosquet du Dauphin (cap al noroest) veiem la font de Flora (primavera); 
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37

38

39

40

41

42

38 i 39. Exteriors “muts”, les meravelles s’oculten rere els murs vegetals. 41. 
Detall d’una vista on es pot distingir els murs vegetals que delimiten els re-
cintes defi nits per la malla, dels arbres que contenen. Des de l’exterior, una 
ordenació de sòcols vegetals aparentment idèntics. A l’interior, cada bosquet 
ofereix una “diferència”. 42. La ciutat del globus captiu, Rem Koolhaas, 
1978: una sèrie de sòcols idèntics en enfi lada, diferenciats per allò que 
passa sobre o dins del sòcol idèntic.

INTERIORS A L’AIRE LLIURE. És després d’haver entrat, que abandonem l’espectacle de les grans 
visuals per disfrutar de les meravelles que reclamen distàncies curtes. 42. Le Marais d’eau, segons 
els Perelle (1680). 43. La sala de ball segons un dibuix de Jean Cotellela 44. montagne d’eau  segons 
Cotelle. 45.El bosquet des dômes.

43 44 45 46

Fora dels bosquets, l’espectacle l’ofereixen les grans visuals i la promesa d’infi nit. Des de Latona, a banda de la vista sobre l’eix solar 
(40), tapis verd, apol·lo i gran canal, s’obren quatre vistes més (37) que des d’un sol punt ens mostren les fonts associades a les quatre 
estacions: Ceres (estiu), Bacus (tardor), Saturn (hivern) i Flora (primavera).
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travessant la de la Girandole (sudoest), la font de Saturn (hivern). Així l’ordre temporal d’Apol·lo 

queda completat amb el cicle anual de les estacions.

Tanmateix, fora dels eixos visuals construits des de la lògica de la circulació, res més ens permet, en 

termes visuals i espacials, establir lectures de conjunt. Les avingudes que ens porten d’un bosquet a 

un altre no es veuen afectades pel que succeeix dins dels bosquets. Les vistes que ens ofereixen les 

avingudes flanquejades pels murs vegetals no tenen accés a les meravelles que els “buits interiors” 

dels bosquets amaguen. Així, cada un d’aquests episodis que els bosquets acullen esdevenen unitats 

opaques. Episodis aillats, i autònoms un respecte de l’altre. L’experiència unitaria del conjunt acaba 

sent negada per l’hermeticitat de les illes vegetals, que apareixen com a sòcols o recintes vegetals  

uniformes des de fora, però diferents a l’interior [fig.42].

Els interiors vegetals, contenidors de meravelles hidràuliques i escultòriques, independents un de 

l’altre, confereixen valor als jardins. Els eixos de circulació ofereixen espectacles sublims amb les 

seves llargues visuals però no participen de les veritables meravelles dels bosquets.

S’acostuma a dir que el jardí anglès inclou un suspens narratiu, una sorpresa, que la “racionalitat 

cartesiana” de Versalles havia abolit. En absolut. L’atzarositat dels traçats del jardí anglès és una 

manera de mantenir en suspens l’experiència espacial, però no l’única. L’hermetisme dels bosquets 

també juga amb l’efecte sorpresa. Els diferencia, és cert, la forma amb què s’organitzen les sorpreses. 

En el jardí anglès, la imatge pintoresca que ens trobem quan girem un revolt, fa que allò sorprenent 

quedi orgànicament integrat en el recorregut. El recorregut unifica l’experiència d’una seqüència 

d’imatges pintoresques. És el propi recorregut qui genera la sorpresa quan ens trobem amb un objecte 

que potser des d’un altre punt de vista no té res de sorprenent. El revolt, el turonet artificial, aplacen 

el moment d’allò inesperat. L’estructura del jardí anglès es doblega sobre si mateixa per presentar-

nos les seves meravelles sense deixar de circular segons un itinerari prefixat. Si abandonem el camí i 

ens endinsem camp a través, és possible que l’efecte dinàmic es desfaci. Versalles, abans que el jardí 

anglès, anuncia les trames urbanes del XIX. El recorregut només es recorregut. Inclou magnificència 

(la vista del gran canal des de les escales de Latona, per exemple); però no inclou sorpreses. 

La sorpresa a Versalles és interior i reclama un ingrés. Cal endinsar-se.  Cal abandonar l’itinerari 

de la malla i entrar dins dels bosquets. Quan es parla de tancar els jardins, no significa que el Petit 

Parc esdevingui intransitable, significa que els visitants poden circular per les allées però no entrar 

dins dels bosquets. Així, l’experiència dels jardins de Versalles és escindida. Mecànica. De fet és 

una seriació d’elements aparentment idèntics però diferents quan els mirem un a un. 

Experiència escindida també, perquè la percepció d’infinit a partir de les abrumadores perspectives 

lineals d’unes avingudes que mai s’acaben es contraposa a l’experiència del llindar que suposa 

entrar a cada un dels bosquets. Als jardins com al castell, els salts d’escala són brutals. De la mateixa 

manera que tant sols unes bigues de fusta o un envà separen l’espai del rei de l’espai del criat, tan 

sols uns passos separen la meravella ombrívola i amagada a l’interior del bosquet de la sublim 

contemplació d’un eix visual amb més de dos quilometres de llargada. 

Es tracta d’una experiència similar a la de qui obre caixetes en un gabinet de meravelles, i similar 

també a l’experiència espacial que a l’interior del castell ens ofereixen les galeries que porten als 
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apartaments dels cortesans (no confondre amb l’estructura en enfilade). Les galeries d’accés no ens 

permeten veure les meravelles que cada apartament conté a l’altra banda del mur (els quadres, els 

tapissos, les escultures, els mobles), perquè són eminentment traçats funcionals.

Més enllà de les disgressions visuals, aquesta autonomia entre les peces, el caràcter plenament 

mecànic del conjunt, permet una operació especialment útil per a un programa ideològic fundat en 

el canvi. Permet reemplaçar una peça per una altra, tantes vegades com calgui i sense comprometre 

el valor del conjunt. Així, l’aparent rigidesa de la malla esdevé una promesa de flexibilitat que els 

conjunts orgànics, els jardins a l’anglesa, no semblen tenir. Una vegada fixat un element, qualsevol 

moviment no previst compromet el valor del conjunt. A Versalles, el caracter mecànic del conjunt, 

la independència entre peces, també permet que la construcció del conjunt sigui progressiva. De fet, 

quan mirem plànols dels estadis més primitius dels jardins, observem la mateixa estructura. L’única 

diferència és que determinats bosquets encara no contenen res. Diguem-ho millor, contenen arbres i 

encara no han estat buidats per allotjar un saló a l’aire lliure.

L’estructura mecànica afavoreix doncs, el canvi. Podríem referir-nos a la lògica de la producció 

industrial. També a la dissolució de la ciutat humanista on una geometria, aparentment similar a la 

de Versalles, no semblava ser capaça d’assumir el canvi en la mesura que la seva perfecció formal, 

citant Alberti, passava per la impossibilitat de treure o afegir res sense fer malbé el conjunt. A 

Versalles, per contra, l’estructura no es veurà alterada quan Hardouin-Mansart comenci a reemplaçar 

els elements de Le Nôtre, Le Vau i Le Brun. A diferència dels jardins a la italiana (en el cas francès, 

presents en molts castells del Loira), la malla a Versalles no és una forma visible, sinó un suport 

estructural per al moviment. Dels que circulen i dels que hi operen.

47

LES DIFERENTS MANERES DE SITUAR L’AIGUA: al 
costat jardins, sobre els eixos; a la ciutat, en els límits.
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Hem citat més amunt, els canvis implícits en la definició del gran eix solar. També dins d’aquests 

bosquets tancats els canvis són nombrosos. Potser citar-los tots seria excessiu. Tant sols a mode 

d’exemple, l’any 1705 tres nous dissenys reemplaçaran antics dissenys:la Salle du Conseil de 1671 

per la font de l’Obelisque; el Bosquet de la Renommé de 1675-76 pel Bosquet des Dômes; la Salle 

des Antiques de 1680 per la Salle des Marronniers.

Els dipòsits d’aigua: presència el·líptica dels jardins dins la ciutat

Des de la ciutat, no es veuen els jardins. Però la seva presència es manifesta a través dels dipòsits 

d’aigua que la ciutat acull: els reservoirs. Aquests enormes dipòsits d’aigüa queden integrats en 

una estructura viaria condicionada per la seva presència. És el cas dels dipòsits emplaçats a la butte 

de Montbauron després d’escapçar-la. Un altre d’aquests dipòsits, al costat del camp des faineans, 

barra el pas de l’avinguda de Sceaux. Els dipòsits apareixen com peces satèl·lit al servei de les fonts 

dels jardins, instal·lades a l’altre costat del castell, dins la ciutat.

Si mirem un plànol del conjunt, és interessant observar com la veritable diferència entre jardins i 

ciutat ve donada per la col·locació de l’aigua [fig.47]. Si al costat jardins l’aigua dóna cos a l’eix 

solar (parterre d’eau, Latona, Apol·lo i Gran Canal); en el costat ciutat l’aigua, els dipòsits que 

alimenten els jardins, s’instal·len en els límits: els dos diposits al final de l’avinguda de Sceaux, al 

cosat del Camp des faineans, els dipòsits excavats al turó de Montbauron; l’estany de Clagny. Fins 

i tot el llac artificial dels Suïssos, fora del Petit parc, ocupa una posició perifèrica.26

4. EL CASTELL DES DE LA CIUTAT: L’EIX SOLAR COM A ENDINSAMENT

Versalles inabastable

La segona part del llibre de Félibien està dedicada al castell.És la part més extensa,27 constitueix el 

nucli central del llibre. Des de la plaça d’armes, la descripció inicia l’ascens a través de la seqüència 

de patis sobre l’eix solar: L’avant-cour du château, la cour du château i la cour de marbre. 

Un comentari a la pàgina 35 ens sembla especialment significatiu:

Ces deux grands logements [les ales dels ministres], qui avec le grand Commun, le Château 

d’eau & plusieurs autres édifi ces du nouveaux & du vieux Versailles empêchent que l’on ne 

découvre du bas de l’avant-cour les bâtiments des deux grandes ailes du château [ala sud i 

ala nord].28

Les extensions de l’edifici, les seves dimensions i les dependències que s’avancen cap a la ciutat i 

encaixen la seqüència de patis sobre l’eix est-oest, impossibiliten una percepció total de l’edifici.

Versalles no cap a l’ull i si ens allunyem perquè hi càpiga, s’amaga. 

Tota la claredat del dibuix en planta, es converteix in situ en una experiència molt més inahaprensible. 

Les ales dels ministres que canalitzen el tràfec cap al centre del castell, oculten les ales sud i nord. 

26  També podríem entendre que marca l’eix nord-sud que el vincula a la font del dragó i a l’estany de Neptú.
27  Félibien 1703, op cit. Pàgs. 27-209. 
28  Ibíd. Pàg. 35
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LES ALES DELS MINISTRES RELLIGUEN 
ELS ANTICS PAVELLONS DELS MINISTRES: 
48. Israeël Silvestre, le château de Versailles 
vu de la grande place (c.1684). 49. Israël 
Silvestre,le château de Versailles vu du milieu 
de la grande avenue  (c.1674). 

48

49

50. Fotografi a aerea des del sud. El cos central s’avança dins dels jardins respecte les ales 
laterals. La seqüència de patis sobre l’eix s’hi encasta; la gran avantcour (més fosca) salva 
la cota des de la plaça d’armes fi ns el pati del castell. 51. DEtall d’una vista de 1700 on 
veiem l’ala dels ministres nord, i el baluart que recull la terrassa, més elevada que la resta 
de l’avantcour. 52. Detall d’una vista de Sylvestre presa des de l’est (c.1690) 53. Plan du 
rez-de-chaussée de l’avant-cour du Château de Versailles au niveau de la rue. Jacques 
Dubois, 1732.

50 51

52 53
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L’edifici sempre hi és, i és clar, però la seva “figura” no es pot copsar. Des d’un punt de vista 

perceptiu, el castell no té límits.

Si ens allunyem del castell per tractar d’encabir-lo sencer, ens trobem amb la mateixa impossibilitat 

de percebre’l com un tot. Aquesta és la percepció quan ens apropem al castell per l’avinguda París 

(en realitat, per qualsevol de les tres avingudes principals). L’enormitat de l’edifici es desplega 

davant del visitants com un teló de fons. El seu contorn, allò que ens permetria comprendre la seva 

objectualitat, queda ocult rere les seves pròpies pròtesis i extensions.

En el capítol 6 hem parlat de la seqüència de patis centrada sobre l’eix solar, una forma piramidal 

en planta que escenificava un acolliment. Rere la segona reixa, primer la cour du château, que 

s’estretava allà on hi havia els accessos a les escales i després, el pati de marbre.

Precisament, les ales dels ministres flanquegen una gran peça, l’Avant-cour du château, que en rigor 

cau dins del recinte del castell. Fora de las segona reixa, però dins de la primera.

Des de la plaça d’armes (escenificar l’accessibilitat)

Tot i que la segona reixa separa clarament el conjunt de la cour de marbre i la cour du château de 

l’Avantcour, el cert és que tots tres patis, de gran a petit, escenifiquen una “acollida”. La pròpia 

plaça d’armes, on conflueixen les tres avingudes, té forma d’embut. El castell estira els braços 

i engoleix la ciutat. A mida que el visitant puja, els braços que l’acullen s’apropen i la ciutat va 

quedant cada cop més lluny. Apareixen sortides laterals i passatges als jardins. També els accessos 

al castell. En cas de continuar recte, sobre l’eix est-oest, travessa el castell pel vestíbul i el peristil 

i, després de passar sota la cambra del rei, accedeix els jardins.

Qui des de la ciutat arriba a la plaça d’armes, comença a pujar en direcció al castell, fins arribar a 

la primera reixa. L’accés és públic. Tot i les reixes i els guàrdies, és més fàcil entrar al castell l’any 

1701 que avui en dia entrar al museu. Aquesta primera reixa, delimita el recinte del castell respecte 

la ciutat. Les ales sud i nord, tenen els seus propis accessos.

L’avant-cour és un enorme sòcol que arrenca a la plaça d’armes per anar buscar la cota més elevada 

de la segona reixa, on comença la cour du château. És una enorme superficie inclinada que puja cap 

el castell. Està flanquejada per les dues ales de ministres. Aquestes dues grans ales són el resultat 

d’unir els quatre pavellons (dos a dos) construïts l’any 1671. Aleshores, el mateix any en què el rei 

signa l’acta fundacional de Versalles, es va creure necessari edificar quatre pavellons per allotjar 

els més alts funcionaris de l’estat, els quatre secretaris d’estat. A la pràctica, cada un d’aquests 

secretaris d’estat actua com a cap de ministeri i té assignades unes àrees: afers estrangers, guerra, 

de la casa del rei (i del clergat); i de la marina. Construir aquests quatre pavellons l’any 1671, quan 

encara falten més de deu anys per convertir Versalles en la residència oficial de la cort, és una prova 

evident de la voluntat del rei de passar més temps a Versalles, d’aquí la necessitat de poder despatxar 

amb els secretaris. També ens permet sospitar que malgrat les resistències de Colbert, Lluís XIV, 

amb l’enveloppe encara amb obres ja pensa en Versalles com a futura residència oficial.29 En tot cas, 

aquests quatre pavellons, s’amplien en ser units per una ala que els lliga. Els ministres, accedeixen 

29  S’acostuma a dir que la decissió es pren l’any 1677.
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REDIBUIX I COLLAGE A PARTIR DELS ALÇATS DE BLONDEL (1735) I DUBOIS (1732). Les ales de ministres 
salven el salt entre els carrers de la ciutat i la cota, més elevada i en pendent, de l’avantcour.

54

55

56

58

59

58 i 59.  Dues fotografi es actuals (2011) d’una de les ales de 
ministres i del límit exterior de l’avantcour amb la ciutat.
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ENDINSAMENT: escenifi cació de l’acollida. La seqüència de patis, en 
planta es esglaonada. L’espai exterior és fa cada vegada més petit i 
en certa forma esdevé un interior quan s’arriba al parti de marbre. En 
planta i també en alçada: el terra puja, però la cornisa del castell es 
mantçe horitzontal (fi gs: 54-56).
Al mateix temps, l’ascens per la seqüència de patis, travessa l’eix de 
les dues grans extensions i situa  cap els jardins. 

60

219



61

62

63

64

65

66

ESCENIFICACIONS DE L’ACOLLIMENT: 
LA PLAÇA DE SANT PERE DE ROMA I LA SEQÜÈNCIA DE PATIS A VERSALLES.
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així a uns apartaments molt espaioso. El contacte amb l’avant-cour es fa a través d’una terrassa que 

assumeix el canvi el pendent del pati. Aquesta terrassa, 

Aquest enorme sòcol està parcialment habitat. A “cota de carrer” unes portes donen pas als espais on 

s’allotgen els cossos de guàrdia [figs.58]. Aquests espais comuniquen amb les plantes baixes de les 

ales dels ministres [fig. 56]. Les ales de ministres, fonamentalment, allotgen els quatre apartaments 

dels quatre secretaris d’estat. Aquestes dues ales, la secció transversal, salven el desnivell entre 

l’avant-cour que puja cap al castell, i el carrer exterior, que també fa pujada, però no de forma 

tant pronunciada. Així, dins les ales dels ministres, allò que respecte el carrer és planta baixa, és 

planta soterrània respecte l’avant-cour. Just abans d’arribar a la segona reixa, hi ha dues sortides 

laterals. A banda i banda, dues rampes baixen cap els carrers que delimiten amb l’ala sud, rue de la 

surintendance, i amb l’ala nord, rue des reservoirs [fig.54].

L’escenificació de l’acolliment, de la transparència, de pas als jardins o de l’endinsament, aquella 

escenificació a la que ens referiem en parlar dels patis del cos centrel (cour de marbre i cour du 

château), en comptar amb l’enorme avant-cour i, fora ja del recinte, la encara més gran plaça 

d’armes, esdevé una operació urbana. El centre del castell, un castell que en principi apareixia com 

una pantalla entre ciutat i jardins, es deforme i deixa entrar dins seu la prolongació de la ciutat.

La morfologia ortogonal, de piràmide esglaonada, contrasta amb un referent indefugible: l’el·lipse 

de la plaça de Sant Pere de Roma.30 Les diferències i coincidències amb el projecte de Bernini són 

significatives.

En ambdos casos, “l’endinsament” suposa un ascens, tot i que en el cas de Sant Pere, la gran plaça 

el·líptica és horitzontal i és després de travessar-la que comença l’ascens. A Versalles, la progressió 

de l’espai de gran a petit és fa a batzegades i mai apareix una dimenisió “dil·latada”, transversal 

a l’eix d’accés, com a la plaça de Bernini. Si a Sant Pere, l’espai no mostra angles ni racons; a 

Versalles, abans que un tot orgànic i continu, presenciem una suma d’elements “rectes i discernibles” 

que donen forma esglaonada a la seqüència de patis. Si a Sant Pere, la plaça es tanca sobre si mateixa 

i escenifica una reunió (comunió), a Versalles, la progressió mai acaba de generar un lloc on aturar-

se. Instrueix una direccionalitat, com si només l’únic moviment possible fos l’entrar.

30  El projecte de Bernini es comença a construir l’any 1657, poc abans que LLuís XIV comenci a introduir canvis a Versalles.
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