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Capítol 9

POLÍTICA D’ALLOTJAMENTS L’ANY 1701

1. Reformar un apartament (alguns casos) / 2. Documentació
administrativa / 3. Intendent i Superintendent / 4. Els espais
de l’allotjament / 5. L’ala sud / 6. Les variacions a l’ala
nord

1. REFORMAR UN ALLOTJAMENT (ALGUNS CASOS)

Allotjar-se sobre un eix
A través del gran maître de la garde-robe i a través de la chambre du roi, ens hem apropat al
funcionament del cos central del castell de Versalles. Ho hem fet, a més, en un moment molt concret.
Tot un seguit de canvis en el pis de dalt, dictats fonamentalment per qüestions pràctiques, no només
han provocat moviments en el pis de baix, sinó que han acabat oferint al món una visió prenyada de
simbolisme, el llit a l’eix, fixant per a la posteritat la imatge d’un Versalles sotmès a la centralitat
de la cambra reial.
Dèiem que per comprendre el veritable context en què el llit del rei es desplaça, per anar d’una
cambra a l’altra, calia mostrar alguns aspectes de Versalles que ens permetessin intuir la complexitat
de l’operació reial. El llibre de Jean-François Félibien, el primer a descriure la nova cambra, ens
servia de guia i, a través seu, descobríem el palimpsest. Abans de concloure amb el moviment de
la cambra, veure com Félibien ho descriu, era necessari aprofondir en dos aspectes. D’una banda,
l’eix est-oest com a nou emplaçament del llit del rei a partir del 16 de juliol de 1701. De l’altra, en
la component habitacional de Versalles, al capdavall allò que es situa en el centre és la cambra del
rei i no el saló del tro o la capella del castell.
En el capítol anterior ens hem dedicat a veure quins elements construeixen l’eix solar , l’eix est-oest,
és a dir, l’emplaçament de la cambra del rei els darrers catorze anys del regnat de Lluís XIV. Toca
ara dir alguna cosa sobre Versalles com a complex habitacional.
Per introduir-nos en la complexitat habitacional de Versalles hem recopilat, a modus il·lustratiu,
algunes cartes administratives entorn la gestió dels apartaments. Es tracta de casos puntuals, abans
que d’exemples.
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1. Situació inicial de Feydeau de Brou, a l’apartament AP21 (AP: Aile des
Princes), a la planta baixa nivell carrer. 2. Situació ﬁnal, AP 102, a l’àtic del
mateix ediﬁci, el pavelló de la surintendance dins l’ala sud. 3. Muntatge,
amb dos fragments de plànols de procedència diferent publicats per Newton
(vermell, ANO1 1850 nº30; negre, ANO1 17713 nº72; el tractament de color és
nostre per identiﬁcar la procedència).
En el muntatge podem detectar el Lieux commun, a l’angle, d’on provenen
les males olors i ﬁltracions que pateix l’apartament AP102, dins del plànol en
vermell. Una curiositat: vers 1682, l’ala sud recent construïda, l’apartament
de Jules Hardouin-Mansart, era una combinació de l’apartament AP102 + AP
106.
Si comparem l’extensió dels dos apartaments 1 i 2, veiem que el segon és
molt més espaiós. Apart de les molèsties causades pel mal estat del 102 i
pels problemes de salubritat, part del descontent de Feydeau de Brou, podem
sospitar que el provoca haver estat recol·locat a les golfes. Si l’allotjament
és un distintiu del rang del cortesà, és evident que, en general, quan més
amunt, pitjor.
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A) Petició d’un cortesà al Director General de les edificacions del rei1 [AP21-AP102]:
Paul Esprit Feydeau de Brou envia una petició de reformes (permís d’obres, execució i despesa) al
Director General de les edificacions del rei. Marigny, el marquès de Vandières ocupa aquest càrrec
de 1751 a 1773:
He rebut una carta de M. El compte de Noailles2... on s’hi remarca que el rei desitja que
prengui un allotjament que Sa Majestat ha ordenat fer acomodar per a mi. Aquests són els
termes de la seva carta. He anat a veure aquest allotjament que, en veritat, pel que fa al seu
estat actual, no és habitable, tant en relació a la pudor d’un “lloc comú”3 que hi ha adosat
a la cambra, i al mur on sembla haver-hi unes ﬁnestres per les quals l’olor es comunica,
com per l’estat en que es troben els terres, els envans, les ﬁnestres, independentment de
l’aspecte de l’allotjament. Això m’ha fet decidir a fer fer un estat dels llocs tal com són
ara i dels canvis i ajustos que jo desitjaria que hi fossin fets per convertir l’apartament en
habitable. Estic convençut que aquells que estan encarregats de visitar-lo us reportaran
que tot es troba en un estat horrorós. No he gosat, per no fer augmentar la despesa,
proposar que s’instal·li parquet a la cambra. Si tanmateix, no en dubto pas, hi ha algun
parquet vell que hagi sobrat en algun dels magatzems, jo us agrairia enormenent que el
fessiu instal·lar a meva la cambra, ja que si vos teniu la bondat de fer que hi coloquin la
fusta, com jo us ho prego, donat l’estat en què es troba, l’apartament quedarà en un estat
prou satisfactori. Us suplico que observeu... que de cap manera sóc jo qui demana tots
aquests canvis, que jo ja em trobava molt bé allà on era4. Així, jo espero que vos tindreu
la bondat de procurar-me aquests petits ajustos que demano, ja que hem veig obligat a
pujar a viure a les golfes quan jo fruïa de la comoditat d’una planta baixa on m’hi trobava
prou bé.5
Aquesta carta de 1752 és posterior al regnat de Lluís XIV, però pel fa que a les polítiques d’allotjament
ens permet comprendre unes quantes coses. Paul Esprit Feydeau de Brou és un home de setanta
anys. Prové del món de la toga. Ha fet una bona carrera administrativa i cortesana: conseller al
parlament de París, Intendent d’Alençon, després de Bretanya, de l’Alsàcia, finalment Intendent de
París; maître de requêtes honoraire, membre del consell de finances, doyen du conseil d’Etat, garde
des Sceaux. Fins ara ha gaudit d’un bon allotjament a la planta baixa de l’Ala dels prínceps.
Sobre el text plana la figura del rei. No només està al corrent de tot, sinó que ell és el motor del qual
emana el moviment que tot ho canvia, ell ha atorgat un nou allotjament a Feydeau (que el rei desitja
que prengui un allotjament que Sa Majestat ha ordenat fer acomodar per a mi; de cap manera
sóc jo qui demana tots aquests canvis). De fet, Feydeau, intendent de París fins 1744, pateix una
degradació. Una andròmina vella que hom arracona a les golfes. L’apartament on vivia, situat a la
planta baixa del pavelló de la Surintendance6, se’l havia concedit en qualitat d’intendent de París,
càrrec que ja no ocupa des de 1744. El rei disposa que cedeixi el seu apartament a Louis-Jean Bertier
du Sauvigny, el nou intendent de París. Feydeau de Brou és enviat a l’àtic. El nou allotjament que li
han assignat es troba en un estat deplorable.
1 El terme original és Directeur général des Bâtiments du roi.
2 El compte de Noailles és aleshores el gouverneur del castell. Aquest càrrec es correspon amb el que l’any 1701 (i ﬁns 1716)
s’anomena “Intendant de Versailles”.
3 Són les peces destinades als excusats públics: Lieux commun.
4 Segons la numeració emprada per William R.Newton, l’apartament que ocupava abans era l’AP 22; el nou és l’AP 102. “AP”vol
dir Aile des Princes, ala dels prínceps, també anomenada Aile du midi, és a dir, Ala sud.
5 Feydeau de Brou a M, Marigny, citat a: NEWTON, William R. L’espace du roi, La Cour de France au château de Versailles,
1682-1789. Paris: Fayard, 2000. Pàg.302
6 El pavelló de la Surintendance forma part de l’Ala dels Prínceps. És la peça que forma la cantonada sudest, sobre la rue de la
Surintendance.
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A la carta de Feydeau Apareix una altra figura important: l’intendent o governador de Versalles7.
El càrrec l’ocupa el marquès de Noailles des de 1729. En nom del rei ell gestiona l’assignació dels
allotjaments i tots els aspectes vinculats al seu manteniment. És fàcil comprendre l’abast del seu
poder. Aquest càrrec caldrà ser explicat més endavant, quan tornem al Versalles de Lluís XIV. En
resum, Feydeau de Brou se sent agreujat per la situació del seu nou allotjament, un àtic per a un
home de setanta anys, més el desprestigi que suposa ser trasl·ladat de la planta baixa a l’àtic; també
està indignat per les condicions del nou allotjament. No només es troba en un estat ruinós, sinó
que al compartir paret amb les latrines, les humitats i la pudor degraden el seu habitatge fins fer-lo
insalubre. Una de les seves finestres, que donen a la façana sud del pati de l’Apothicaire, està just al
racó, i forma noranta graus amb la finestra de les latrines, també tocant al racó, situada en la façana
est del mateix pati. Les finestres, practicament són una devant de l’altra [figs.1-3].
L’antic intendent de París envia una carta al director general per demanar-li (mossegant-se la
llengua) que li habiliti un allotjament en condicions. En aquest cas, Feydeau de Brou tindrà “sort”;
un parell de mesos després s’acceptarà la seva demanda, tot limitant la despesa a aquelles reparacions
veritablement indispensables.
B) El director General de les edificacions del rei dóna instruccions al Contrôleur général des
Batiments du roi. [AP82-84]
Si la petició del cortesà assoleix cert èxit en la seva demanda, el director general de les edificacions
pren el seu cas en consideració. Aleshores, s’encarrega d’evaluar l’abast i el cost d’allò que li
demana l’allotjat; en principi, per tirar-ho endavant. En aquest cas, la interessada és Marie Louise
Henriette Jeanne de La Tour d’Auvergne-Bouillon, princesa de Rohan, que disposa d’un apartament
al primer pis de l’ala Sud, sobre la Cour des Princes. L’apartament inclou una cuina situada a la
planta baixa, nivell carrer. La princesa de Rohan s’allotja a l’apartament del seu pare, el duc de
Bouillon (Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne8). El duc, Entre 1728 i 1754, al igual que el seu
pare i avi, ha exercit de Grand Chambellan de la Maison du roi; un dels càrrecs més importants a la
cort. El seu besavi era germà del gran Turenne, un dels grans revoltats de la Fronda i que després, ja
perdonat pel rei, va assolir importants victòries per a la corona. Turenne, no només va morir al camp
de batalla com un heroi (sota l’impacte d’una bala de canó), sinó que, junt amb el Grand Condé, és
l’única persona real que ha comptat amb l’inestimable honor de ser retrada per Le Brun a la volta de
la Gran Galeria (sense comptar el rei, i és clar, que apareix incomptables vegades). En tot cas, el duc
de Bouillon, abans d’instal·lar-se al costat de la Cour des Princes, havia canviat amb freqüència de
domicili; havent passat una temporada a l’Ala nord. Tot i que des de feia ja uns anys9 no vivia al cos
central, el darrer apartament que se’l va atorgar sí era a la primera planta, a peu pla de l’apartament
del rei. Quan l’octubre de 1771 el duc de Bouillon mor, la seva filla es fa càrrec de l’apartament.
La princesa de Rohan però, és previsora, ja a l’agost, amb el duc encara viu, pensant en l’hivern
que ha de venir, ha demanat que acondicionin l’apartament. Marigny, el director general, informa a
l’Écuyer, el Contrôleur général:
7 Intendant o gouverneur.
8 És també príncep de Turenne. Neix el 11-7-1706 i mort el 24-10-1771.
9 Abans de 1740 al CC69 i CC72; al CC 25 de 1741 a 1746; AN 48-48 A entre 1750 i 1755; AN 45 A i B de 1755 a 1763; després
d’algunes propostes, sabem que des de 1763 ﬁns a 1771, ocupen AP 84 i 86 amb una cuina a AP 4. NEWTON, 2000, op. cit. pàg 512
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Mme la princesa de Rohan em demana que m’encarregui de fer habitable per aquest
hivern el seu allotjament, això no és més que fer-se càrrec de la reparació de la seva
coberta [couverture]. Espero veritablement donar-li aquesta satisfacció. Així, mireu en
què consisteix aquesta obra i feu els esforços que calgui per fer fer aquesta reparació, que
no sembla que sigui, pel que em sembla, un afer massa considerable.10
Que Marigny, el director General de les edificacions del rei, s’adreci a l’Écuyer, Contrôleur général
des Batiments du roi, i manifesti de forma tan explícita la seva voluntat de satisfer les peticions de
la princesa és un signe evident que la petició ha estat atesa. Aquí el protocol està clar: la princesa
ha formulat la petició al director General de les edificacions del rei, aquest ha acceptat i passa la
comanda al Contrôleur général des bâtiments.
C) El Contrôleur général des Batiments du roi informa al Director General de les edificacions del
rei de les millores que cal fer en un allotjament [AP82-84].
La mateixa princesa de Rohan ens proveeix d’un altre exemple. En aquest cas però, la correspondència
es produeix en sentit contrari. És el Côntroleur qui informa al Director general de l’estat dels treballs
a l’apartament del, encara viu, duc de Bouillon; encara que és la seva filla qui se n’ocupa: Estat de
les demandes fates per Madame la princesa de Rohan per a l’allotjament que ella ocupa a casa de
M. el duc de Bouillon al castell; moltes parts del revestiment per acabar a la cambra on dorm, això
comprèn el blanchissage; un mirall sobre la xemeneia d’aquesta cambra... una altre mirall sobre la
xemeneia del Cabinet.11
Pel que sembla i segons es desprèn de l’informe del Contrôleur, les reformes reportades ja estan en
marxa. Es possible que prèviament hi hagi hagut un permís oral per part del rei, o de l’intendent o del
mateix director general. O potser, el director general, abans de comprometre’s amb les reparacions,
ha demanat una memòria sobre l’estat de l’allotjament al Contrôleur. També és possible que part de la
correspondència no ens hagi arribat. Fins i tot és possible que la princesa s’hagi dirigit directament a
l’encarregat dels amidaments i pressupostos, el côntroleur, ja sigui per què ho dóna per fet, o perquè
abans de formular la peticio vol saber l’abast de la despesa.
D) El Director General de les edificacions del rei s’adreça al rei [AP92]
En principi el director de les edificacions no tira cap obra endavant sense el vist-i-plau del rei. A fi
i efecte que el rei pugui pronunciar-se, els seus col·laboradors no li estalvien cap detall per irrisori
que ens sembli:
Mme la duquesa de Villars suplica molt humilment a Vostra Majestat de concedir-li el
lessivage de la seva cambra per poder treure l’antic bernís i per pintar-la de color fusta,
així com el blanchissage de la seva avantcambra. La despesa puja a 164 lliures. Bon du
roi.12
Aquí, el director ja no parla en nom del rei, sinó que adreçant-se al rei actua com a representant
10 15.8.1771/ A.N.O1 1798 653 : Mme la princesse de Rohan me demande de lui faire mettre son logement en état d’être
habité cet hiver, ce qui ne tient qu’a la réparation de la couverture. Je souhait fort lui donner cette satisfaction . Ainsi, voyez en
quoi consiste cet ouvrage et faites vos efforts pour faire faire cette reparation qui ne saurait être, à ce que je presume... un objet
considérable (NEWTON, 2000, op. cit. pàg. 275).
11 NEWTON, 2000, op. cit pàg. 275. 2-2-1765
12 Mme la duchesse de Villars supplie très humblement Votre Majesté de lui accorder le lessivage de sa chambre à coucher pour
en ôter l’ancien vernis et pou le peindre en couleur de bois, ainsi que le blanchissage de l’antichambre. Cette depense montera à
164 livres. Bon du roi. [AP 92] (NEWTON, 2000, op. cit)..
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de la duquesa de Villars. Sospitem que el Director General no és un simple mediador. El to de la
petició ens permet sospitar que és favorable a la demanda de la duquesa. El rei és posat al corrent
doncs, de les mínimes reparacions: treure el bernís d’un revestiment de fusta per poder pintar-hi de
nou. Una mínima restauració que amb prou feines arriba a 164 lliures. Una xifra, per si sola, gairebé
negligible si tenim en compte que el Gran Maître de la Maison du roi, per citar un alt càrrec, cobra
10.000 lliures de pensió, més 42.000 per quartier; dietes a part.
La demanda de la duquesa de Villars assoleix l’èxit. No ens consta cap resposta escrita del rei, però
sí la comanda que el director tramet al Contrôleur: Vos tindreu l’amabilitat de fer fer el lessivage
de la cambra de Mme la duquesa de Villars per treure l’antic bernís i per pintar-la de color fusta,
així com el blanchissage de la seva avantcambra, una despesa que puja a 164 lliures.13 Si comparem
la cura amb què el director general s’adreça al controlador, podem fer-nos una idea més clara de
l’imperatiu regi en les instruccions sobre la xemeneia de La Rochefoucauld.
E) El Director General de les edificacions del rei s’adreça al rei.
Un últim exemple ens pot servir per acabar de veure com el rol que exerceix el director general no
és neutre. Veure com la forma amb què exposa les peticions al rei, condicionen al monarca a l’hora
de decidir si accepta o no la petició:
Le sieur L’Écuyer, contrôleur des Bâtiments à Versailles, m’ha escrit per dir-me que la
marquesa de Durfort a fet que li diguin que faci fer uns banys en el seu allotjament al
castell. Em prenc la llibertat de representar molt humilment a Vostra Majestat, que les
princeses de sang no tenen pas banys a Versailles i que si Ella [Sa Majestat] tingués la
bondat de concedir a Mme la marquesa de Durfort això que demana, la Cort voldria
tenir-ne, cosa que perpetuaria les despeses ﬁns l’inﬁnit.14
La petició que el Director General tramet al rei es posiciona clarament en contra de la demandant.
És evident que els ulls i orelles dels que es serveix el rei per saber què passa a la cort, condicionen
la seva voluntat. Els càrrecs no són mers intermediaris. Donada la seva posició d’influència sobre el
rei, és fàcil comprendre el poder que acumulen dins la cort. Un poder, tot sigui dit, que en ocasions,
s’exerceix sobre el rei. Això vol dir que, en primer lloc, la dinàmica de l’absolutisme no actua en
una sola direcció, que tot intent de simplificar les relacions de poder en un entramat tan complex
com és Versalles poden deformar en excés la veritat dels fets. En segon lloc, i també situant en el seu
veritable context un absolutisme que encara avui, determinades lectures llençades des del present
jutgen amb condescència autocomplaent, cal observar en que Lluís XIV, Louis le Grand, el rei Sol,
s’ocupa tant del bany d’un dels seus súbdits com del bernís que cal arrencar d’un revestiment un un
allotjament. Dit això, i sense cap ànim de valorar la posició del director general, val la pena posar
al lector en antecedents pel que fa a la duquesa de Durfort. No tant per pronunciar-nos com per
capbussar-nos més en la intrincada política dels allotjaments i el seu manteniment
13 Vous auriez agréable de faire faire le lessivage de la chambre à coucher de Mme la duchesse de Villars pour en ôter l’ancien
vernis et pour la faire peindre en couleur de bois ainsi que le blanchissage de l’antichambre, une dépense qui montera à 164 livres.
NEWTON, 2000, op.cit.
14 Text original: (14.9.1765 M au roi) Le sieur L’Écuyer, contrôleur des Bâtiments à Versailles m’écrit que Mme la marquise de
Durfort lui a fait dire de lui faire faire des bains dans son logement au château. Je prends la liberté de representer très humblement
à Votre Majesté que les princesses du sang n’ont point de bains a Versailles et que si Elle a la bonté d’accorder à Mme la marquise
de Durfort ceux qu’ell demande, la Cour voudrait en avoir, ce qui perpètuerait les dépenses à l’inﬁni. A.N.O1 1071 128 ; cf 1812 III
70. NEWTON, 2000, op.cit. pàg. 259.
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El setembre de 1755 Anne Marie de la Faurie de Mobadon, marquesa de Durfort,15 rep amb trentacinc anys l’antic allotjament del duc de Tallard. És la dama que acompanya a Mesdames les cadettes16
i en breu serà nomenada la seva dame d’autour (dama de companyia). L’allotjament que se li assigna
està emplaçat a l’antic pavelló de la Surintendance, al angle sudest de l’Ala dels prínceps. Sabem
d’una queixa que la marquesa adreça a Marigny, el Director general l’any 176317, vuit anys després
d’instal·lar-se: ja fa dos anys que la seva cambra és inhabitable i que ha tingut que ser ella qui, amb
diners de la seva butxaca, hagi fet repàrar tots els desperfectes ocasionats per la pluja. Si no es posa
fi a l’origen del problema, un problema a la coberta, tot tornarà a fer-se malbé:
A la meva cambra hi plou menys, però a l’altra peça la situació és espantosa [...],
part del sostre està en un estat horrorós.
Una setmana després18, el Director general passa l’ordre al Contrôleur: cal reparar l’allotjament de
Durfort. Les instruccions són detallades, amb les dimensions precises de les peces que cal instal·lar
per reemplaçar els revestiments de fusta malmesos per l’aigüa, i també les finestres que han deixat
de ser estanques. Es tracta d’aprofitar el viatge de la cort a Fontainebleau, i ficar-hi uns quants
obrers per què hi treballin.
L’u d’octubre, vuit dies després, tot resta igual. El contrôleur notifica al Director General que la
situació és urgent. El mal estat del plom de la coberta fa que aquesta no aturi l’aigua. El fals sostre i
la cornisa estan podrits. Un dels revestiments de fusta de la paret ha caigut. És impossible arreglarlo. Cal reemplaçar-lo. El total puja a 1.650 lliures. Quinze dies després, el 16 d’octubre, el Director
General s’adreça a la marquesa. Li assegura que s’encarregarà d’arreglar la coberta. Per desgràcia,
de moment no pot assegurar-li que tot estigui reparat quan ella torni de Fontainebleau. No haurà
tingut temps. Els obrers estan treballant de valent ens els apartaments del rei; i també en els de la
familia reial. Entenem que no disposa de prou efectius tot i que, per tenir una referència, cal recordar
que al domini reial de Versalles hi han arribat a treballar 22.000 obrers. En tot cas, és impossible
tenir-ho llest abans de la propera sortida a Compiègne.
El 19 de juny de l’any seguent, gairebé 10 mesos després, tot resta igual a l’allotjament de la
marquesa de Durfort. Ho sabem per una memòria que el Contrôleur envia al director general. Es diu
que les pluges han retardar la reparació! Els pressupost és de 600 lliures.
Gairebé un mes després, el 7 d’agost de 1764, Marigny, el Director General, demana permís al rei
per començar les reparacions a l’interior de l’allotjament de Durfort (pràcticament un any després).
És possible sospitar un premeditat bloqueig administratiu per part de Marigny. No sabem com acaba
exactament la cosa; però un any més tard, 1765, encara trobem una ordre del Director general
adreçada al Contrôleur. L’apartament torna a ser (o continua sent) inhabitable. Ara, el Director
General s’explaia amb el Contrôleur, li recrimina la seva manca de diligència i li recorda que el rei
està impacient per obtenir una resposta.
15 Anne Marie de la Faurie de Mobadon (1720-1786) es casa l’any 1744 amb Aimeric Joseph de Durfort, (1716-1787), marquès de
Civrac el 1774. Els Durfort-Civrac era una familia important emparentada amb els Duras i els Lorges.
16 Sota Lluís XIV es designa com a Madame a l’esposa del seu germà el duc d’Orleans, anomenat Monsieur. Però sota Lluís XV,
Madame és el títol que reben les seves ﬁlles. El plural és Mesdames. Lluís XV i la reina, Maria Leszczinska van tenir dos ﬁlls i vuit
ﬁlles. De les vuit ﬁlles, les quatre petites (Mesdames cadettes) van ser educades a l’abadia de Fontevraud: Victoire, Sophie, Therèse
i Louise. Les quatre grans, van ser educades a Versalles: Louise-Elisabeth, Anne-Henriette, Marie-Louise i Marie-Adélaïde. La
marquesa és una dama de companyia de les quatre ﬁlles petites del rei.
17 El 15 de setembre de 1763
18 El 22 de setembre de 1763.
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El mateix any, el Contrôleur li diu al Director General que, a través d’un protocol poc ortodox19,
la marquesa de Durfort li ha demanat que li instal·li un bany. El Contrôleur li recorda al Director
General la gran despesa que ja han fet en l’allotjament de la marquesa. L’informe conclou “Suposant
que fos possible instal·lar-hi el bany, el dipòsit i les canyeries, cosa que dubto”. La petició que el
Director General adreça al rei en nom de la marquesa ja la coneixem: una petició que espera no ser
atesa.
Deixant de banda el muntant de la despesa de la coberta (cosa que no sembla obeïr a un caprici
de Durfort), interesa remarcar l’argument del Director General per desatendre l’argument: les
princeses de sang no tenen pas banys a Versalles. Una qüestió de rang és allò que determina qui
té dret a determinades comoditats dins la cort. També passa amb el dret a xemeneia. La posició
que hom ocupa a la cort, el seu prestigi, no es fonamenta en essències invariables. La marquesa de
Durfort, que acabarà convertint-se en la duquesa de Civrac, ha estat ningunejada per un marquès, el
Director general de les construccions del rei. El valor a la cort és fluctuant. Una bona posició dins
l’administració permet a qui l’explota donar forma als desitjos del rei; també al seu desinterès.
Aquells aspectes més prosaics de la vida al castell, aquells que aparentment res tenen a veure amb la
propaganda oficial que es desplega als sostres de la Galeria dels miralls o dels Grans Apartaments,
aquell que sembla no participar del cerimonial ni de l’etiqueta, aquells aspectes més prosaics de la
vida al castell dèiem, també posa de manifest (i determina) el valor de cada cortesà en una jerarquia
de poder sempre fluctuant. Una canyeria, el temps que cal esperar, poden convertir una marquesa
en no res.
Allotjaments i canvi
Els freqüents canvis en l’apartament del rei (1668-72/ 1678 / 1684 / 1701) també es poden
comprendre en el marc d’un entorn habitacional que constanment es transforma i reconfigura. Cap
cortesà de 1701 deu veure res d’excepcional en les obres de redistribució de l’apartament del rei.
A Versalles tot canvia. Tal com diu la princesa Palatina, no hi ha racó que no s’hagi refet menys de
dues vegades. De “cambres del rei” en comptem cinc, sis amb la nova. També de capelles n’hi ha
hagut unes quantes: cinc, encara que alguns només en compten quatre. Hi ha hagut dues Orangéries,
i dos Trianons i dues fonts de Latona. Però les obres, el soroll dels obrers enderrocant un mur o dels
fusters fixant un revestiment, el canvi en definitiva, també ve donat per l’activitat, potser menys
visible, però en cap cas silenciosa dels cortesans quan s’arreglen l’apartament.
Les reformes interiors dels allotjaments, és evident, no participen de l’espectacle de les grans
obres, de la nova Orangérie, de la Grand Galérie, però el seu pes específic les converteix en un
dels principals motors de canvi. Al cap i a la fi, algunes ampliacions importants del castell que sí
participen de l’espectacle versallesc neixen per donar resposta al problema de l’allotjament. L’aile
des princes i l’aile du nord, les dues grans extensions del castell original que formen la imponent
façana del castell pel costat dels jardins, són al mateix temps un contenidor de cortesans.
Modificar un apartament, hi ha entrat a viure algú nou, és un recordatori per a tots els logeants
de Versalles: trets de la familia reial i els prínceps de sang, ningú és amo de la seva “posició”.
19 Pel que sembla, la marquesa ha tractat de fer valdre la seva inﬂuència a través de la ﬁlla del rei, Madame Victoire, una de les
Mesdames Cadettes.
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Modificar un apartament que no ha canviat d’allotjat no deixa de ser el signe d’una petita victòria
en favor d’aquell que ha conseguit un nou frontal per a la xemeneia o una renovació del seu parquet.
En relació a les despeses d’ordre domèstic, no és fàcil evaluar el seu cost en relació al cost total
del castell. Sota Lluís XIV l’organització de les partides pressupostàries no sempre és constant ni
sistemàtica. En la mesura que Versalles és una residència reial, és la surintendance des bâtiments
du roi20 qui es fa càrrec de les despeses. Tanmateix, les peculiaritats fiscals del castell, de fet és una
propietat privada, fan que la Intendance del castell tingui un pes específic important. Al principi,
pel que fa als allotjaments, quan el rei encara es fa càrrec indiscriminadament de les obrtes dels seus
convidats, totes les obres de reforma d’un apartament van a càrrec de la Surintendance, mentre que
aquelles despeses causades pel seu manteniment, van a compte de la Intendance. 21
Precisament aquesta és una de les coses que canviarà al voltant de 1700. Un punt important d’inflexió
coincideix amb el nomenament de Jules Hardouin-Mansart com a nou Surintendant des Bâtiments
l’any 1699. Els protocols i la forma de fer front a les despeses de manteniment dels allotjaments
canviarà. Serà més restrictiva, entre d’altres coses, per per posar fi a les abusives demandes de
determinats cortesans.

2. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Tots els casos que hem conegut a través dels documents citats són posteriors al regnat de Lluís XIV.
És comprensible: la construcció d’un sistema administratiu i burocràtic és paral·lela a la construcció
física de Versalles. Ha calgut esperar a mitjans del segle XVIII per trobar una organització sistemàtica
dels allotjaments. La manca d’una documentació oficial, coherent i organitzada, durant el regnat del
rei Sol no ens permet restituir amb seguretat l’atzarosa titularitat de tots els allotjaments. En tot cas,
hem d’entendre que el marc de les discussions (qui paga les reformes d’un apartament, la necessitat
d’arreglar un sostre amb goteres, els litigis entre veïns, etc.) són els mateixos l’any 1701 que l’any
1738.
Allò que sota Lluís XV esdevé sistema, ha près cos durant el regnat de Lluís XIV. En aquest sentit,
també 1701 és un any decissiu. Els canvis en la titularitat dels càrrecs que gestionen el castell i
la regularització de les despeses, això és acotar què paga i què no paga la corona, començaran a
transformar les condicions habitacionals dels cortesans que viuen a casa del rei.
Lluís XIV mor el 1715. Comença aleshores la regència del duc d’Orleans, la cort es desplaça a Paris.
El regent s’instal·la al Palais Royal. Versalles queda desert durant set anys. L’any 1722, amb la
majoria d’edat del rei, comença el regnat de Lluís XV i el restabliment de la cort a Versalles. Quan
Lluís XV s’hi instal·la de nou es troba un castell “acabat”. És cert que encara falta construir l’òpera
a l’extrem de l’ala nord, i també ho és que la creixent necessitat d’allotjaments farà que es continuin
fent reformes a l’interior del castell. Bona part dels nous espais habitacionals es construiran en
detriment dels “espais públics”. Així, el peristil que porta als jardins acabarà parcialment ocupat
per l’ampliació dels apartaments del delfí; i la cèlebre escala dels ambaixadors serà derruida per
construir l’apartament de Madame Adelaïde [fig.4].
20 Superintendència de les construccions reials, assimilable als actuals ministeris d’obres públiques.
21 DA VINHA, Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009, pàg. 180.
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Els allotjats a la casa del rei distribuits per castell (groc)
i dependències (vermell), segon les xifres del comisari
Narbonne l’any 1727. Faltaria afegir els 15.720 habitants
que disposen d’allotjaments a la ciutat i els, aproximadament, 1.000 més que s’allotgen en albergs, hostals o tenen
llogada una cambra. En resum, d’un total d’uns 23.560,
6.840 vieun a la “casa del rei”; si bé, “només” uns 4.000
s’allotgen en el castell mateix.
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Gestionar un organisme “completat”, fins i tot gestionar-lo des de possibles modificacions d’ordre
domèstic, explica la possibilitat, ja durant el regnat de Lluís XV, de generar una burocràcia
administrativa en relació a la gestió dels allotjaments, inèdita fins aleshores.
El mateix 1722 en què un jove Lluís XV s’instal·la a Versalles amb la seva cort, comença la redacció
del primer État de logements. No estarà llest fins 1741.22 Gairebé hauran calgut vint anys per redactar
el document. Això també explica la complexitat de la gestió dels allotjaments a Versalles i, de retruc,
la nostra dificultat per poder oferir xifres exactes durant els darrers anys de Lluís XIV.
Qui s’allotja a Versalles? Quants són?
Durant el regnat de Lluís XIV la manca de documents fa difícil restituir la complexa cadena d’habitants
i espais assignats, el nombre d’allotjats a Versalles. L’any 1701 hauria de ser possible, les parts del
castell destinades a l’allotjament estan acabades. Tanmateix, com aquelles lleis fetes sobre la marxa
que Descartes critica quan invoca les bondats del legislador únic, no hi ha una gestió sistemàtica:
Com gestionar de forma sistemàtica un organisme que s’ha anat definint progressivament, a mida
que el marc físic es modificava i creixia? El caràcter transformacional del castell també explica les
dificultats per assolir un sistema de numeració dels allotjaments coherent. S’entén. La numeració de
les peces que s’assignen als cortesans no pots ser sistematitzable fins que el castell estigui “acabat”.
No existeix una documentació oficial, sota Lluís XIV, que ens permeti conèixer en quins termes es
produeix la discussió sobre la titularitat dels espais i sobre la gestió de les seves despeses. Ho sabem
per les memòries dels seus habitants. La ingent documentació recopilada per William R Newton
sobre la gestió dels allotjaments anterior a l’État de 1741, o bé prové de memòries i diaris de l’època
(Dangeau, Saint-Simon, etc) o bé són memòries sobre determinades obres que, tangencialment i no
sempre, ens informen de qui s’allotjava en determinats espais. S’entén que quan es tracta de grans
noms, càrrecs cortesans o administratius importants, sigui més o menys fàcil conèixer on s’allotjava
i en quines condicions; i que per contra, sigui gairebé impossible determinar amb exactitud les dates
entre les quals tal persona va tenir assignat determinat allotjament.
D’altra banda, en la mesura que ser allotjat a casa del rei suposa un premi, un gest del qual emana
el prestigi de l’allotjat, l’assignació d’apartaments també és un instrument de poder en mans del rei
i els seus administradors. És comprensible que la seva atorgació vingui envoltada de certa opacitat.
L’aparent arbitrarietat en la concessió d’allotjaments també reverteix en la nova imatge d’un sobirà
que tot ho decideix, en la centralitat del seu poder.
A partir del treball d’arxiu de Newton, de les descripcions del castell contemporànies al castell i
de memòries com les de Saint-Simon o Dangeau, hem intentat determinar quin són els habitants de
Versalles l’any 1701 i a quins usos es destinen els espais del castell. El resultat és incomplet. En tot
cas, adjuntem en els annexes uns quadres on, com a documents de treball, s’especifica en la mesura
del possible, els ocupants de Versalles classificats per espais.
Durant el regnat de Lluís XV (1722-1774)23, el comissari de policia Narbonne comptabilitza uns
22 Les État des logements [...] furent préparés entre 1722 et 1741 et en 1770, 1777, 1781 et 1789 (NEWTON, 2000, op.cit. pàg.73)
23 1722 és l’any en que la cort s’instal·la de nou a Versalles. Deshabitat des de la mort de Lluís XIV l’any 1715. L’any 1722 és l’inici
de facto del regnat de Lluís XV: acaba la seva minoria d’edat i acaba, per tant, la regència del duc d’Orleans. Durant la regència, 17151722; la cort havia tornat a Paris. Lluís XV, nascut l’any 1710 és besnet de Lluís XIV.
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4.000 allotjats al castell. Jacques Levron assegura que durant el regnat de Lluís XIV, el nombre
d’allotjats no passa de 3.000.24 En tot cas, ni tots els cortesans són logeants, ni tota la gent que habita
a Versalles, puntualment o de forma continuada, pot considerar-se un cortesà. Viure a Versalles no
és dormir a Versalles.
Si tenim en compte el nombre total d’habitants, els que hi dormen (logeants) i els que no hi dormen
(els galopins), també els que venen de visita, les xifres es disparen. En moments de màxima ocupació
s’acostuma a parlar d’unes 10.000 persones.25 Levron n’arriba a parlar de 15.000.26
Probablement, l’estimació més clara i sintètica la trobem en la lectura que Mathieu Da Vinha fa de
les xifres anotades pel comisari Narbonne:
Parmi la quantité d’informations sur le sujet, dont certaines annonçaient le chiffre
astronòmique de dix mille personnes résidant simultanément au château, le seul
témoignage ﬁable reste le recensement du commissaire Pierre Narbonne lors du retour de
la cour à Versailles en juin 1722:27 quatre mille persones pour le chapitre “Dans le château
et son enceinte, princes, seigneurs, ofﬁciers et domestiques” et, pour les dépendances
en ville, quatre cents à la Grande Écurie et autant à la Petite, mille cinq cents au Grand
Commun, deux cents à l’hôtel du Chenil, trente à l’”hôtel du Grand-Maître, ci-devant
hôtel de Conty”, cent à l’hôtel de Limoges, trente a la butte Montbauron, quatre-vingts
dans les écuries des gardes du corps et cent au château de Clagny28; outre cela, quinze
mille sept cent vingt habitants se répartissaient entre la ville neuve el le vieux Versailles,
et environ mille persones “dans les chambres garnies, et gens qui vont et viennent”.
S’ajoutaient à cela mille quatre cent trente-quatre hommes de la garde simple du roi por
lesquels aucun logement spéciﬁque n’était noté. On peut donc compter, sous le règne de
Louis XIV, au màximum six mille sept cent quarante persones logées directement par les
soins du roi, les gardes devant le faire à leurs dépens “dans les cabarets”29 et le château
de Clagny étant toujours considéré comme una résidence privée. En somme, près de sept
mille courtisans avaient l’avantage d’être entretenus aux frais du roi et de faire partie de
la classe enviée des “logeants”.30
En resum, sense comptar els habitants de la ciutat (uns 15.000), sota el sostre del rei hi dormen unes
6.740 persones. Pel que fa a l’estricte àmbit del castell, ens quedem amb una xifra: hi dormen unes
quatre mil persones [fig.5].

24 LEVRON, Jacques. La cour de Versailles aux XVII et XVIII siècles. Ed. Hachette. Pàg.106
25 Levron parla de 10.000 . Solnon: no només cortesans: visiteurs, solliciteurs, fournisseurs, administrateurs et serviteurs de l’État
sont gent de passage
26 LEVRON. op.cit.
27 N ARBONNE , Journal, op.cit pàg.69.
28 Recordem que el château de Clagny és la primera obra important de Jules Hardouin-Mansart a Versalles. De fet, li serveix com a
carta de presentació. El construeix l’any 1675 per a madame de Montespan, la favorita del rei que, entre 1669 i 1678, li dóna set ﬁlls.
Quan Madame de Montepan mor, el ﬁll passa al ﬁll gran, el duc de Maine.
29 NARBONNE, Journal, op.cit p.67
30 DA VINHA, 2009, op. cit. pàgs.42-43.
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3. INTENDENT I SUPERINTENDENT

Per comprendre la complexitat en la gestió d’apartaments, més important que el nombre d’allotjats
és el nombre d’allotjaments. Una de les primeres xifres fiables la trobem quan Lluís XV s’instal·la a
Versalles. Abans d’assignar els apartaments cal fer un cens d’espais disponibles. Després de set anys
buit, el castell que es troben els administradors del rei és el que ha deixat Lluís XIV a la seva mort.
Solnon ens ofereix algunes dades fiables en relació a 1730: 226 apartaments i el doble de chambres
(452). 31 Newton parla de 364 espais numerats, dels quals només 137 se sap per qui estaven ocupats en
temps de Lluís XIV.32
La gestió dels allotjaments no es limita a assignar un apartament a determinada persona. També passa
pel seu manteniment. Arreglar les carpinteries que ja no tanquen bé, les goteres dels àtics, resoldre les
filtracions dels que tenen mala sort de compartit mur amb un lieux commun, renovar revestiments i
paviments. El manteniment dels apartaments també inclou la seva renovació o redecoració quan aquest
s’assigna a un nou cortesà. Així com l’assignació dels espais és una pràctica estrictament vinculada a
l’exercici del poder; el manteniment i la redecoració dels apartaments, sense deixar de ser una situació
en què els cortesans reafirmen el poder de rei emplaçant-se com a suplicants, afecta sobretot als llibres
de comptes de l’estat i de la casa del rei. Rere les cartes que hem reproduïr a l’inici del capítol, tant
percebem un sofisticat joc de poder (una humiliació) com una qüestió purament pressupostària.
La cadena de càrrecs i comisionats implicats en la gestió i manteniment d’apartaments és llarga i
complexe. En sobresurten dos: l’intendent, i el superintendent.
Surintendant
Nomenat l’any 1699, l’any en què el llit del rei es desplaça per última vegada, Jules Hardouin-Mansart
fa dos anys que és el Surintendant des bâtiments du roi. Ocupa doncs, l’escalafó més alt d’un dels
principals departaments ministerials.
La surintendance des bâtiments du roi, ja quan comença a construir-se el Versalles de Lluís XIV,
és una administració antiga i consolidada. El superintendent disposa d’un estat major format per
intendents, ordonnateurs de bâtiments i tres contrôleurs généraux, en els càrrecs més alts. Aquests
darrers són importants, s’encarreguen de vetllar que el reglament es cumpleixi i també de posar ordre
als comptes. Le Nôtre, Charles Perrault i Lefèvre han estat contrôleurs généraux.
La surintendance s’encarrega de totes les edificacions vinculades a la corona. Per sota del cos
administratiu, ve una llarga sèrie de responsables dels treballs, encapçalats pel primer arquitecte del
rei que dirigeix de prop un equip format pels arquitectes ordinaris del rei.33 En realitat la surintendance
des bâtiments tant és, en part, un ministeri d’obres públiques, com un ministeri de belles arts.34 A més
de les edificacions s’encarrega de tot allò vinculat a la glòria del rei: la biblioteca reial, els tapissos,
les manufactures reials, i les arts en general.
31 Segons Solnon, sota Lluís XIV els logeants no deuen haver passar de 3.000 (SOLNON, Jean-François. La Cour de France. Fayard:
Paris, 1987. pàg. 293). Són les mateixes xifres que dóna LEVRON, 2010, op. cit. pàg, 100
32 NEWTON, 2000, op. cit. pàg.74
33 Per a més detall sobre l’organització de la Surintendande, especialment en relació a Versalles, veure TIBERGHIEN, 2003, op. cit. pàgs.
50-56
34 DA VINHA, 2009, op. cit pàg.160
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Així doncs, des de 1699, Hardouin-Mansart, ocupa simultàniament dos càrrecs dins la mateixa
cadena de responsabilitats: superintendent i primer arquitecte del rei.
L’acumulació de càrrecs de Hardouin-Mansart és un indici de la seva pericia cortesana, i també, a
efectes pràctics, de l’enorme poder que l’arquitecte té a Versalles. Introduït a la cort per Madame
de Montespan, promocionat per Le Nôtre, Hardouin-Mansart és nomenat Premier Architecte du roi
l’any 167635. En realitat, actua com a tal des de 1673, en detriment d’un François d’Orbay que no
sap afermar la seva posició com a substitut de Le Vau.36 Hardouin-Mansart és el responsable de totes
les ampliacions del castell des que l’any 1678, després d’enderrocar la terrassa de Le Vau, dirigeix
les obres de La Grand Galérie. A més de les grans ampliacions (l’ala sud i l’ala nord), la resta
d’edificis del domini reial també seran obra del seu despatx. L’any 1679, quan ni tan sols fa un any
que ha començat la construcció de la gran galeria i l’ala dels prínceps, comença a construir Marly.
El 1687, fa dos anys que han començat les accidentades obres de l’ala nord, comença la construcció
del Trianon. Abans ha calgut enderrocar el Trianon de porcel·lana que Le Vau va construir abans de
morir, l’any 1670.
L’any 1685 ha muntat un despatx de plànols i dibuixos. En comparació amb els paràmetres de
l’època es tracta d’una gran estudi d’arquitectura, on Hardouin-Mansart assumeix, sobretot, el paper
d’home de negocis. Compta amb fidels i talentosos ajudants, probablement els veritables “autors”
de Versalles; Cochery, Chuppin, Lassurance, Cailleteau i, sobretot, l’últim en arribar, Robert de
Cotte,37 a qui molts atribueixen els episodis més inspirats del despatx.
Per a Hardouin-Mansart, la construcció de Versalles és sobretot una plataforma per a la seva carrera
administrativa, empresarial i cortesana. Gaudeix i sap treure profit de l’estima que li professa el
rei. Els memorialistes recullen molts dels elogis que el sobirà li dedica: C’est ici un homme que je
dois conserver ; je puis en un quart d’heure faire vingt ducs et pairs ; et dans bien de siècles, je ne
pourrais faire un Mansart.38 És evident: part de l’afecte que el rei sent per l’arquitecte passa per
Versalles. D’aquí emana el seu poder i és des d’aquí que pren força la seva carrera. A diferència
de Colbert, Hardouin-Mansart mai tractarà d’acotar la despesa a Versalles; és comprensible, ell
és l’arquitecte a qui el surintendant des bâtiments, és a dir, ell mateix, hauria de controlar.39 Per
contra, en parlarem tot seguit, sí serà el responsable de les retallades pressupostàries en relació al
manteniment dels apartaments.
Però la carrera de Hardouin-Mansart no es limita a Versalles. Arquitecte d’obres tan celebrades com
la capella des Invalides (1677), encàrrec robat a Libéral Bruant, un dels seus primers mentors;40
a finals dels setanta ja ha acumulat una fortuna prou important com per poder invertir en un dels
processos especulatius més importants del París de l’època: la Place de Vendôme. També ell es
farà càrrec del seu disseny. Uns anys abans s’ha fet càrrec del disseny de la Place des Victoires.
35 Tiberghien assegura que Hardouin-Mansart és nomenat primer arquitecte del rei, l’octubre de 1681 (TIBERGHIEN, 2003, op.cit.
pàg.46)
36 TIBERGHIEN, 2003, op.cit. pàg.44.
37 Ibíd. pàg. 46.
38 Ibíd. pàg. 49
39 De fet, Hardouin-Mansart comet irregularitats i malversacions de fons públics. La llegenda, alimentada per memorialistes com
Saint-Simon, tampoc no l’afavoreix gaire: ambiciós, llagoter; deslleial amb els que l’han protegit (Bruant, Le Nôtre). L’arquitecte sap
treure proﬁt de l’amor del rei pels detalls. El fa participar activament en els projectes. Comet de forma deliberada errors per a què el
rei els corregeixi. El rei fa d’arquitecte i projecta. Hardouin-Mansart celebra el seu talent. Als anys noranta acabarà desplaçant a André
Le Nôtre. Reemplaçarà algunes de les seves peces amb nous dissenys. Le Nôtre l’anomena “el jardiner de pedra”.
40 L’hospital des Invalides (1671-77), construit pers als ferits de guerra, és obra de Liberal Bruant.
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L’any 1682, la gran galeria i l’ala sud pràcticament acabades, rep cartes de noblesa. Li acabarà
sent atorgat el títol de compte de Sagonne. L’ascens és meteòric: l’any 1685, és nomenat Intendant
et Ordonateur alternatif des Bâtiments du roi. L’any 1691 es converteix en Inspecteur Général de
Bâtiments. L’any 1693 el rei li atorga el Cordon de Saint-Michel.
Dèiem que l’estiu que ens ocupa, el de 1701, Jules Hardouin-Mansart ja fa dos anys que ha arribat
al cim administratiu. Des de 1699 és el Surintendant de Bâtiments. Abans que Hardouin-Mansart
aquest càrrec ha estat ocupat per figures tant poderoses com Jean-Baptiste Colbert41 o FrançoisMichel Le Tellier, marquès de Louvois42; si bé és cert però, que en el cas dels seus antecessors el
seu poder venia augmentat per la possessió d’altres càrrecs com la superintendència de finances o el
ministeri de la guerra. D’altra banda, l’any 1701, el gran gruix de Versalles ja està construit.
Intendant
L’enorme poder de Hardouin-Mansart com a cap de les edificacions reials topa a Versalles amb els
poders de l’Intendant de Versalles. Cal advertir que malgrat la coincidència dels termes, l’intendent
de Versalles no té res a veure amb els intendents de la surintendance des bâtiments.
A l’estiu de 1701 l’Intendant de Versalles és Louis Blouin. Ocupa el càrrec des de fa uns mesos. Al
gener va morir, Alexandre Bontemps, que ocupava el càrrec des de 1665. El nou intendent, Louis
Blouin, és ell fill de Jêrome Blouin, l’Intendent de Versalles de 1660 a 1665. De fet, Louis havia de
succeir al seu pare, però quan Jêrome va morir, ell només tenia cinc anys. El càrrec va anar a parar
a Bontemps, qui el va exercir durant 36 anys. En els tres casos, Jerôme Blouin (intendent de 1660
a 1665), Alexandre Bontemps (de 1665 a 1701) i ara Louis Blouin, es tracta d’homes de confiança
del rei. Tots tres són també Premier valet de la chambre. Així, a l’État de 1702, Louis Blouin és
un dels quatre Premiers Valets de la chambre Ordinaires, junt amb Monsieur de Nyert, marquès de
la Neuville;43 Monsieur Quentin, Sieur de la Vienne i marquès de Chancenets; i el fill del difunt
Alexandre Bontemps, Monsieur Louis Bontemps, cavaller de Saint Lazare.44 Louis Blouin apareix a
l’État de 1702 com a Intendant des Châteaux, Parcs, Domaines & Seigneuries de Versalles.
A l’antic règim, l’intendent d’una propietat és fonamentalment el representant de l’amo en tot allò
que afecta a la propietat, un administrador. En realitat, es tracta d’un càrrec privat. No forma part
del cos administratiu de l’estat. Només ret comptes amb el propietari del domini que administra. Les
seves funcions i poders no responen a cap model inamovible. Qualsevol noble ben situat disposa
d’un intendent que administra les seves propietats.
Quan el setembre de 1661 Lluís XIV va nomenar Intendent a Jêrome Blouin, la seva principal tasca
va ser poser ordre al castell i acabar amb les rivalitats entre els encarregats del seu manteniment.
L’intendent administrava el domini del seu amo amb una àmplia llibertat per explotar les terres i
ampliar la propietat comprant-ne de noves. Després, ja amb Bontemps, quan el castell va començat
a créixer, l’intendent s’encarregava també de tasques que, en altres residències reials com SaintGermain-en-Laye, el Louvre o Fontainebleau, eren competència dels Officiers de la surintendance.
41 De 1664 a 1683.
42 De 1683-1691.
43 També és Gouverneur de Limoges, Bailly du Bailliage d’Amont, en el compat de Borgonya, gentilhome ordinari de la Maison du
Roy. El seu ﬁll, Louis de Nyert, que ostenta el càrrec en survivance és Capitaine-Concierge du château du Louvre (État 1702, pàg. 161)
44 État 1702, pàg. 160
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Tres estats diferents de l’apartament del governeur del castell: 1.
Detall d’un dibuix vers 1692. Aleshores l’intendant és Alexandre
Bontemps. L’hem inclòs per què l’estat de la capella es correspon
amb el de 1701: la deﬁnitiva encara està en obres i s’usa la quarta,
emplaçada on avui hi ha el saló d’Hèrcules. 2. Detall del plànol de
Mortin, 1714. Les peces marcades amb el número 35 es corresponen
amb l’apartament AG28+AG29; una part però, ha estat manllevada
per fer lloc a una escala que mai ha existit. 3. Detall de la planta de
Blondel de 1735, on es veu l’extensió de l’apartament; el formen totes
les peces marcades amb una “G”; l’any 1735 el càrrec de gouverneur
l’ostenta el mariscal de Noailles.

Els poders que acumula l’intendent de Versalles fa que a partir de 1716 se l’anomeni gouverneur
de Versalles. En realitat ja des d’abans tothom s’hi refereix en aquests termes. Recordem que en
els plànols de 1714, les peces on s’allotja Blouin, ja s’atribueixen al gouverneur. De fet, és per ell
que l’antiga ala de les cuines acabarà anomenant-se aile du gouvernement. És aquí on Louis Blouin
disposa d’un gran apartament [figs.6-8].45
Les funcions i els poders de l’intendent no són fàcils de detallar.46 En paraules de Da Vinha:
Il est impossible d’établir un organigramme exact de l’administration, “ dont à vrai dire le
détail nous échappe à peu près totalement pour le règne de Louis XIV (...)”. 47
Les atribucions de l’Intendant, en gran mesura depenen de l’habilitat i la diligència de qui ostenta
el càrrec. Alexandre Bontemps, l’antecessor de Blouin, ha guanyat molt espai. Quan Blouin el
succeeix, a la pràctica, l’intendent és una de les figures més poderoses de Versalles.
En la mesura que administrador d’una propietat del rei, és el seu representant a Versalles quan
aquest no hi és. Això vol dir que el seu vist i plau i la seva opinió respecte les obres, les decoracions
dels interiors, els mobles i un llarg etcètera és sempre un factor a tenir en compte, per no dir obeïr,
per part del totpoderós Superintendent de les construccions reials. Sovint, és l’intendent del castell
qui dóna ordres al superintendent. Tot i ser un inferior, al capdavall no exerceix cap càrrec públic,
disposa d’un canal de comunicació directe amb el rei. És el seu home de confiança. Mathieu da
Vinha ha assenyalat com a la correspondència de Bontemps, primer amb Colbert, després amb
Louvois, desapareixen les habituals fòrmules amb què un criat es dirigeix al ministre. Així, enlloc
45 Es tracta de l’apartament AG28-AG29, segons la numeració emprada per Newton, o el 35 en elm plànol de Mortin
46 Veure DA VINHA, 2009, op. cit. pàgs. 138-160
47 DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 172.
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d’un votre très humble et très obeissant serviteur, trobem je vous demande pardon de ce discours
pour peu de choses. 48
Així, instruccions no signades com les que rep Hardouin-Mansart per acomodar l’apartament de
La Rochefoucauld l’any 1684, són una ordre reial tramesa per un Bontemps que, sobre el paper,
té molt menys poder que Louvouis, el superintendent de les construccions reials. Si el retrat del
rei que Rigaud pinta l’any 1701 es converteix en la representació simbòlica del rei quan aquest
no hi és (ningú pot donar l’esquena al retrat ni no descobrir-se al seu davant). L’Intendent serà la
representació “pràctica” del sobirà. Sense deixar de ser un Valet de chambre, ell serà la màxima
autoritat pel que fa a l’administració del castell. El rei decidirà “a través seu”.
Versalles, propietat privada
Un aspecte que fins ara hem obviat i que, tanmateix, cal considerar per tenir en compte el particular
estatut de l’intendent de Versalles és el caràcter privat del domini. Tot i acollir la cort i el govern,
allotjar els ministres i les cases de la familia reial i els prínceps de sang, Versalles no és una propietat
de la corona com pot ser-ho el Louvre o Saint-Germain-en-Laye. És propietat privada de Lluís
XIV. El quatre d’octubre de 1671 un brevet signat pel monarca confirma la independència de
Versalles respecte la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye.49 L’any 1693 un edicte confirma la
seva titularitat privada:
Comme nous avons fait ces acquisitions par rapport à nostre maison royale de Versailles,
nostre intention a toujours esté [...] que toutes lesdites terres, ﬁefs, seigneuries, fermes,
bois, domaines, revenus et droits, avec les justices y attachées ou qui en dépendent fussent
et demeurassent unis et incorporés à nos domaines et justice de Versailles pour en jouir
par nos mains séparément du domaine de nostre Couronne.50
No serà fins un edicte del maig de 1716 (vuit mesos després de la mort del rei) que la propietat de
Versalles passarà definitivament a la corona.51 Per tant, Blouin administra una propietat privada que
no cau sota la jurisdicció de cap ens estatal. Les ambigüitats apareixen quan Versalles comença a
crèixer de forma desmesurada i, encara més quan esdevé residència oficial de la cort, sense deixar
de ser una propietat privada. Això explica l’ambivalència respecte càrrecs més importants com el
que ocupa Hardouin-Mansart.
El poder de l’intendent, per tant, abans que venir de la propietat que administra, prové de la
singularitat del seu administrat: el rei de França. I també, i és clar, del fet d’administrar una propietat
privada que el rei posa a disposició dels cortesans i dels càrrecs d’estat. En tot cas, quan Versalles
esdevé oficial, quan el castell ja ha començat a crèixer, l’intendència de Versalles no pot assumir la
despesa del total. Comença a classificar-se la despesa generada per Versalles en partides diferents
per repartir el finançament (manteniment “corrent i quotidià”; manteniment de de “funcionament
anual” i manteniment “extraordinari”). En realitat les distincions tampoc són clares. Les ambigüitats
que genera la gestió mig estatal, sota la supervisió d’un càrrec privat, semblen irresolubles. En
principi, el manteniment corrent i quotidià va a càrrec del pressupost de la Surintendance, mentre
48 Citat a DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 146
49 Recordem que ﬁns l’establiment de la cort a Versalles, Saint-Germain-en-Laye és la principal residència del rei. Sobre el brevet de
1671: DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 145.
50 Arch. Nat. : P2257 (Versailles nº214), Q1 1501 (exemplaire imprimé). Citat per DA VINHA, 2009, op. cit. pàg.354
51 DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 145.
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que el de funcionament (llenya, cera, bugies, etc.) va a càrrec de la Intendència del castell. De
la mateixa manera, pel que fa als allotjaments, aquelles despeses causades per obres de reforma
(reorganitzar un apartament, ampliar-lo, reduir-lo) van a càrrec de la Suritendance. Per contra,
el manteniment (reparacions, renovar un revestiment de fusta o el frontis d’una xemeneia) van a
compte del pressupost de la Intendència del castell.
Pel que fa als allotjaments dels cortesans, una funció fa especialment poderós a l’intendent: d’ell
depen la seva assignació. Evidentment que sempre decideix l’assignació dels allotjaments de forma
concertada amb el rei (quan no directament sota les seves ordres). Tanmateix, si entenem que l’èxit
de tota carrera cortesana és mesura per la qualitat de l’allotjament que el rei li atorga a casa seva, és
fàcil fer-se una idea de l’enorme poder de Blouin. També de la gran quantitat d’enemics. L’Intendent
controla els allotjaments i les reformes que s’hi fan, les provisions (llenya, carbó, cera, etc.). Ell
tria o desestima els proveïdors del castell, pacta els preus, els paga. Blouin, com a intendent, només
depèn del rei.
Noves polítiques d’allotjament
El fet que Versailles es converteixi en propietat de la corona a partir de 1716, explica, al menys
parcialment, que en la correspondència que hem citat a l’inici d’aquest capítol, la Direction des
bâtiments es converteixi en un dels principals interlocutors d’aquells cortesans que reclamen
millores pels seus apartaments. Quan un cortesà obté un apartament, toca convertir-lo en habitable.
S’adressa als Bâtiments du roi, el departament encarregat de la construcció i el manteniment de les
redisències, ara sí, de la corona.52
Algunes irregularitats53 i l’evolució de les estructures d’estat faran que Jules Hardouin-Mansart
sigui el darrer Surintendant. Quan ell mori, el rei suprimirà el càrrec. Crearà el de contrôleur général
des Bâtiments, una figura amb menys poder. Part de la gestió, especialment l’econòmica, estarà
supervisada des d’altres instàncies. Al llarg del segle XVIII s’intentarà racionalitzar la gestió i el
finançament de les residències reials. Es dividiran les despeses en partides concretes a fi i efecte de
poder controlar els comptes amb més rigor.
Així, el cortesà que rep un apartament visita o envia una carta al director general des bâtiments du roi
(és a dir, el subordinat del surintendant) per demanar que es valori l’estat del seu apartament i es facin
les millores necessàries per fer-lo habitable. Aquest procés implica doncs una valoració de l’estat
de l’apartament, i un pressupost per a la seva reparació. Cosa que implica també una licitació de les
obres a fer. No qualsevol pot treballar a Versalles, cal comptar amb l’autorització de la direcció dels
Bâtiments. Només en moments de màxima necessitat, treballadors aliens són autoritzats a treballar
en la reparació d’algun apartament al castell. Al igual que el cens d’apartaments i habitacions, la
gestió només esdevé sistemàtica a mitjans del XVIII sota el regnat de Lluís XV. Tanmateix, ja sota
Lluís XIV, amb el nomenament de Hardouin-Mansart l’any 1699 apareixen canvis que apunten a
una nova manera de gestionar els apartaments.54 També en aquest sentit, 1701 és una data de canvi.
52 NEWTON, 2000, op. cit. pàg. 65
53 Villacerf nomenat Surintendant quan Louvois mort, a més d’ineﬁcaç, és un estafador. Desvia fons públics en favor propi, falsiﬁca
llibres de comptes i enganya els proveïdors. L’any 1699 es veu forçar a dimitir i ´és aleshores quan el càrrec passa a Hardouin-Mansart,
també acusat per molts de ser un malversador (NEWTON, 2000, op. cit. pàg.65)
54 DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 180
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En principi, a Versalles és l’ocupant de l’allotjament qui demana determinades obres de millora per
al seu apartament. Redecorar un allotjament que se li acaba d’assignar; reemplaçar un revestiment
de fusta que s’ha podrit; reparar el fustam d’una finestra per on es filtra l’aigüa. En el cas de la
xemeneia de La Rochefoucauld,55 les reformes a l’apartament no responen a cap demanda de qui hi
viu. Al capdavall, són un dels efectes colaterals dels canvis que es duen a terme en el pis de dalt, a
l’apartament del rei. D’altra banda tampoc podem obviar que el duc no és un cortesà qualsevol, sinó
que participa dels privilegis de tot grans officiers, és el grand maître de la garde-robe, i és per això
que disposa d’aquest apartament.
Tanmateix, la singularitat de l’operació no converteix en singulars les instruccions reials. Lluís
XIV gestiona l’assignació dels apartaments i les reformes que s’hi fan. Tenint en compte que les
despeses van a càrrec del rei, s’entén que si les reformes només suposen una millora “particular”, el
rei no sigui l’instigador dels canvis. Els protocols que han de seguir els cortesans de Versalles són
complexos i variables i no sempre obeeixen a unes regles sistemàtiques.
A Versalles tot canvia constanment, l’arquitectura, però també el valor-pòsició dels que l’habiten
(mesurable, entre d’altres coses, per l’apartament que ocupen). Els canvis d’ordre domèstic,
insignificants un a un, però considerables en conjunt, suposem una important activitat dins el castell.
En aquest cas, el motor de canvi són els cortesans mateixos i les seves demandes, no la corona, al
menys directament. L’èxit de l’empresa del rei, la gran afluència de cortesans fa que l’atorgació
d’allotjaments i sobretot, el seu manteniment, passi d’un tracte esplèndid on els cortesans són
tractats com hostes d’honor, a un sistema més jerarquitzat on es tracta de controlar les despeses a
càrrec de la corona.
Abans de l’arribada de Hardouin-Mansart, la corona es feia càrrec de totes les despeses. Si un
cortesà volia reparar algun desperfecte o redecorar l’espai que se li havia atorgat, només tenia que
adreçar-se a l’Intendant du château i formular la petició. No calia cap permís especial. Però el 1701
les coses ja no funcionen així. A causa dels excessos d’alguns cortesans, el protocol ha canviat i cal
un permís explícit per saber si el rei es farà càrrec de la despesa. L’augment de control en la despesa
reial també ve provocat per altres factors. D’una banda, la guerra de la Lliga d’Augsburg (16881697). El desgast provocat per una guerra tant llarga ha deixat buides les arques de la corona.56
D’altra banda, l’augment de zel també és una conseqüència dels darrers escàndols de malversació
en la gestió dels pressupostos públics.57
En tot cas, des de desembre de 1699, Hardouin-Mansart prohibeix cap reforma que no hagi obtingut
prèviament el seu permís:
Le Roy a ordonné de ne faire aucuns changements, embellissements ni augmentations
dans les logements occupés dans le château et tous les autres bâtiments dèpendant de
Versailles à moins d’un ordre exprès de Sa Majesté, et que ceux qui demanderont lesdits
changementsm, les pourront faire à leur dépens, après qu’ils auront été approuvés par
Mr Mansart.58
55 Veure el primer capítol, “L’estiu de 1701” , nota 2, pàgina 9.
56 Molts assenyalen els anys noranta com els anys en què comença el declivi del regnat de Lluís el gran.
57 Mesmyn, un càrrec de conﬁança del Surintendant des bâtiments, aleshores Villacerf, és acusat de falsiﬁcació de documents per
quedar-se amb els diners que cal pagar als obrers. L’any 1698 apareixen els primers indicis de delicte. El gener de 1699, Villacerf
assumeix com a responsabilitat seva les irregularitats del seu primer commis i dimiteix. El càrrec passa a Hardouin-Mansart.
58 AN O1 1809, fol.30-30vº. Citat per DA VINHA, 2009, op. cit. pàg. 181.
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El rei assigna els allotjaments als seus cortesans, controla les reformes i restauracions que s’hi
poden fer, qui les fa i qui les paga.
Com tantes coses a Versalles, els motius de canvi semblen d’ordre pràctic (estalviar diners),
tanmateix les conseqüències polítiques i simbòliques no són menystenibles. Es reafirma la posició
de centralitat del sobirà. Més enllà de la comoditat de l’allotjat, reformar o no reformar participa del
sistema de coaccions en què viu el cortesà.
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EL RECINTE DEL CASTELL I LES PECES MÉS
PROPERES.

I

J

En color blanc, tot l’espai “exterior” que forma part
del recinte delimitat per les reixes d’accés. Dins del
recinte el castell, composat pel cos central (A), unit
a la vieille aile (B) i l’aile du gouvernement (C), i
les dues grans ampliacions dels anys 80: l’ala
dels princeps o ala sud (D) i l’ala nord (E). Dins
del recinte, però com a peces autònomes, les dues
ales dels ministres, la sud (F) i la nord (G). Fora del
recinte, però formant part del gran conjunt palatí, el
Grand Commun (H) i les dues quadres: La petite
écurie (I) i la grande écurie (J).

4. ELS ESPAIS DE L’ALLOTJAMENT
Un mecanisme fora de sí
Descriure acuradament els espais d’allotjament a Versalles excedeix amb molt les possibilitats del
nostre treball. Quan hem parlat de possibles xifres d’ocupació, a través de la cita del comissari
Narbonne, també quan hem parlat de l’estructura de la ciutat en el capítol anterior, ja hem vist que
Versalles depassa els límits del castell i també del seu recinte. En altres paraules, Versalles no és
només el castell de Versalles. Hi ha el parc, i sobretot, pensem en els allotjaments, hi ha la ciutat.
És cert, el castell és l’operació més radical. La casa del rei es deforma per acollir un gran nombre
d’allotjaments. Moltes vegades s’ha parlat de Versalles com un edifici-ciutat.59 No és un terme
exagerat. Molt abans de les teories modernes del segle XX, les grans residències palatines (pensem
per exemple en els palaus vaticans, un referent indefugible) es formalitzen a partir de categories
urbanes.
59 DA VINHA, 2009, op. cit.
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Allò que fa de Versalles un cas especial i encara avui interessant, és el seu “fracàs”: tractar de confinar
la multiplicitat de la ciutat dins de la rígida màscara simbòlica de l’objecte unitari i reconeixible.
De fet, ja n’hem parlat abans, moltes de les lectures del Versalles de Lluís XIV, continuen insistin en
la idea de la forma única. Ja hem vist prous exemples de l’accidentalitat d’una forma que quan es
mira acuradament, sense idees prefixades, es manifesta en tota la seva disparitat. D’ús, però també
formal. El tòpic d’un Versalles racionalista i unitari només és sostenible a escala 1:10.000.
D’altra banda, acollir allotjaments no acaba amb incloure dormitoris. L’allotjament dels cortesans,
la simple quotidianitat d’aquells set mil que hi dormen, d’aquells deu mil que hi passen, òbviament
va lligat a tota mena d’activitats. Les dimensions del programa, el nombre d’habitants, fan que la
“planificació” d’usos només sigui abordable des d’estratègies a gran escala. Parlem d’aquells espais
comuns on du a terme altres activitats: les cuines i els menjadors, els llocs per a l’exercici físic,
els comerços, la farmàcia, el “dispensari mèdic”, la capella, el teatre, els lloc d’emmagatzematge
(especialment importants en un món on les fonts energètiques són la llenya, el carbó, la cera),
els plaers de la carn, i de la beguda, del joc (aquest només “legal” dins del castell60). I també les
quadres, i és clar. És cert que no tothom disposa d’un cavall, però també ho és que l’alta aristocràcia
en disposa de centenars, per no parlar de tot l’ampli ventall de carruatges.
Fins i tot acceptant un impossible, l’existència d’un noble cortesà tipus, cal pensar que ni molt
menys aquest és l’únic habitant de Versalles: clergues, soldats, obrers, comerciants, prostitutes,
pidolaires, turistes, hostelers, polítics, ambaixadors, proveïdors, artistes, homes de negocis. Tots
conviuen a Versalles.
Una primera evidència és que el castell pròpiament dit (el marc del nostre treball), com tants d’altres
centres cortesans, des de Fointainebleau a l’Escorial, des dels Palaus Vaticans al Buen Retiro de Felip
IV, no pot acollir totes les funcions. Més ben dit, en el cas del castell de Versalles sí les acull totes
però no enterament. Quan hem parlat de la ciutat ens hem refetit a peces com l’hôtel de Limoges, on
s’allotgen els obrers, per exemple. O l’hôtel dels guàrdies del rei a l’avinguda de Sceaux.

El recinte
En la mesura que el castell és el marc de la nostra reflexió, abans de situar els allotjaments, convé
recordar com es disposen les peces que el formen.
El dibuix de Delagrive convenientment manipulat [fig. 9] ens permet establir una primera distinció
entre aquells elements que conformen el castell de Versalles i són dins del recinte del castell i
aquells que, fora del recinte, s’insereixen dins de la ciutat. Els límits del recinte del castell, al menys
vers la ciutat, són inequívocs. Ens hi hem referit quan parlàvem de l’endinsament: una grille amb un
pas flanquejat per dues garites amb els guàrdies del rei control·len l’accés.

60 Sota LLuís XIV el joc a França està prohibit. Tanmateix, no dins del castell. Tres dies a la setmana (normalment), en el que es
coneix com les “tardes d’apartaments”, s’instal·len taules de joc als Grans apartaments. Els cortesans hi perden grans fortunes.
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10. Muntatge a partir de dos dibuixos de Blondel.
Sobre el plànol general de la planta baixa hem
superposat la planta baixa del Grand Commun,
dibuix publicat en el mateix llibre. El muntatge ens
permet descobrir com la composició en planta del
Grand Commun, amb l’accés principal a la rue de
la Surintendance, es composa sobre el mateix
eix que ordena el pati de l’escala de l’ala sud.
És interessant restituir la seqüència espaial sobre
l’eix: pati Grand Commun, pas cobert, travessar
carrer, pas cobert (ala sud), pati de l’escala, pujar
l’escala, pass cobert, arribada a jardins.
11. Del mateix llibre de Blondel, secció i alçat del
Grand Commun.

244

12

D

B

A

C

12. Segona planta del cos central, Jacques Dubois, 1732. Tot i
que el cos central està fonamentalment destinat als allotjaments
de la familia reial i als espais de representació, cal tenir també en
compte, la planta àtic i els diversos altells, colonitzant aquells espais
residuals que les alçades dobles dels espais d’aparat deixen lliures.
A la planta de Dubois es pot veure com damunt de la cambra del rei
(A: hi posa “rien”) o dels salons com l’oeil de Boeuf (B) o del Gran
cobert (C), no hi ha res (és el buit del doble espai) mentre que al
voltan de la volta del Saló de la guerra (D) o ens el perímetres sí
apareix una quantitat important d’allotjaments.

Deixant de banda importants dependències escampades per la ciutat com les écuries61, el chenil
o l’hôtel de Conti, dependències totes elles que inclouen allotjaments cortesans a més dels usos
específics pels quals han estat construides,62 cal mencionar el cas especial del Grand Commun, una
peça físicament separada del castell, però directament vinculat al castell com a gran contenidor
d’allotjaments. S’hi allotgen 1.500 persones. És una enorme illa edificada amb un pati interior. A
més dels allotjaments inclou cuines, menjadors, una capella, etc [figs.10,11].63
Dins del recinte del castell [fig.9], el cos Central, que ja coneixem (A) i les dues extensions
discontinues en planta baixa: la vieille aile (B) i l’aile du gouvernement (C). Separades del cos
principal, també n’hem parlat, les dues ales de ministres que flanquegen l’avant-cour i que estan en
contacte directe amb el carrer (F i G). És on hi ha, entre d’altres coses, les residències dels quatre
secretaris d’Estat. Tot i que ens hem centrat en els allotjaments de la planta baixa i (en el proper
capítol) ho farem en els de la planta noble, cal considerar, els espais de l’àtic i les mansardes com
espais també destinats a l’allotjament. I també a tota una casuística molt més difícil de restituir, per
no dir impossible, generada per la gran quantitat d’altells que dupliquen la superficie útil de les tres,
quatre plantes detectables des de l’exteior (baixa, primera, àtic i mansardes).
61 Les écuries són important per moltes raons. Una, la principal, és que la mobilitat de la cort continua sent un tema importantíssim.
Encara que instal·lar-se a Versalles suposa ﬁxar per sempre el centre de la cort, es seguiran produint desplaçaments importants. Cada
tardor, durant un mes aproximadament, la cort s’instal·la a Fontainebleau. La importància del càrrec que encapçala les écuries, le
Grand Écuyer, s’explica a partir d’aquí. També per la tradició militar que arrossega. Antigament, el Grand Écuyer, anomenat aleshores
Connetable, era també el cap de l’exercit. Les Écuries són importants, també, per què a més d’allotjar cavalls i carruatges, allorgen
una quantitat important de cortesans. En tercer lloc, ens interessen per la seva importància urbana. Tanquen la gran plaça d’armes i
enquadren la vista del castell pel seu accés principal, l’avinguda Paris. Encara que una és diu Gran Écurie (7) i l’altre, Petite Écurie
(8), tenen la mateixa dimensió. La referència a la mida, fa referència al tipus de cavalls i carruatges que allotgen. Es construeixen l’any
1686. I es fa difícil no pensar en la Piazza del Popolo a Roma amb les dues esglèsies bessones de Santa Maria dei Miracoli i Santa
Maria in Montesanto, articulant un trident. L’espiritualitat religiosa a cedit el lloc al programa de la cavalleria.
62 Recordem: 400 allotjats a cada una de les écuries; 200 allotjats a l’hôtel du Chenil, etc.
63 Per comprendre el funcionament del Grand Commun és indispensable la lectura de: NEWTON, William R. La Petite Cour : Services
et serviteurs à la Cour de Versailles au XVIIIe siècle. Ligugé: Fayard, 2006
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EL RECINTE DEL CASTELL (document de treball). De sud a nord,
dins de l’ala sud: Cour de l’Apothicairerie (1); Cour de la grande
escalier (2) i Cour de la Bouche (3). Després, la Cour des Princes
(4); al centre, la Cour du Château (5); entre l’Aile du gouvernement
i la capella, la Cour de la Chapelle (6); i ja dins de l’ala nord, la cour
basse de la chapelle (7) i la Cour basse de la salle de l’espectacle
(8). Tot i ser posterior a 1701, seguim la nomenclatura de Blondel. Els
noms canvien moltes vegades, en funció de documents, aixecaments,
descripcions, etc. L’ús de la nomenclatura de Blondel respon a
qüestions de comoditat. Ni millor ni pitjor que altres possibilitats, és el
primer a oferir-nos un dibuix de conjunt de la planta baixa del castell.
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Conectades amb el cos central, de fet formen un sol edifici, un sol castell, les dues grans ampliacions,
construides en anys diferents sota la direcció de Jules Hardouin-Mansart: l’ala dels prínceps o ala
sud; i l’ala nord. L’ala sud, construida entre 1678 i 1682, és la primera ampliació veritablement
important del castell i pensada, fonamentalment, per acollir allotjaments. És aquí on s’allotgen els
prínceps de sang. L’ala nord, aparentment és la peça simètrica a l’ala sud. Tant la seva planificació
com la seva construcció són accidentades. Un resum: les obres comencen l’any 1685. Es construeixen
fonaments i semisoterranis en base un pla que s’acabarà no seguint, i que situava la capella al centre
de la nova peça. L’any 1689, els cortesans ja poden ocupar els seus allotjaments. La capellà però,
encara no està acabada. Les obres s’aturen a causa de la guerra de La lliga d’Augsburg i no es
reprenen fins 1699. La capella entra en funcionament l’any 1710. Pel que fa a l’extrem nord, l’òpera
no es construirà en vida de Lluís XIV. Durant tot el seu regnat es mantindrà com una peça inacabada
amb el tester obert.
Forma de creu, la no seqüència nord-sud
Si considerem el recinte tancat per les reixes, sota el control dels guàrdies, el castell té forma de
creu. Una peculiar creu amb el braç longitudinal molt ample, i esventrat per una seqüència de patis
est-oest que connecten la plaça d’armes amb els jardins. Ho hem vist al capítol anterior.
Però Versalles també es desenvolupa en sentit nord-sud. Mirar-se Versalles com una creu (i admetem
que això implica forçar la mirada) ens permet comprendre les dues grans extensions del castell (ala
sud i ala nord) com una sola peça, molt llarga, interrompuda just en el seu centre pel Pati del castell.
Vista així, ens adonem l’eix nord-sud que ordena el castell es desplaça respecte el cos central.
Avança cap a la ciutat. El creuament entre l’eix solar i l’eix nord-sud, no es situar al pati de marbre,
sinó al pati del castell.

64

Així, les transformacions de Versalles impliquen un desdoblament de l’eix nord-sud.65 Primer,
l’antic eix que tant passava pel centre del castell com ordenava els jardins. Després, un primer
desdoblament cap a l’est per ordenar els nous jardins i un segon cap a l’oest per ordenar les grans
extensions del castell (ala sud i ala nord).
Aquest tercer eix que marca la posició de les dues grans ales, també marca la posició dels patis en
direcció nord-sud [fig. 13].
A diferència de la seqüència dels patis publics sobre l’eix est-oest, els patis sobre l’eix nord-sud
no formen cap seqüència espacial. No es conecten entre ells; o al menys, no tots.66 Encara més
important, no defineixen cap recorregut (veurem més endavant que el recorregut nord-sud del castell
64 En realitat, si d’eixos est-oest només n’hi ha un, d’eixos nord-sud n’hi ha tres. En primer lloc, el real (amb el que opera Le Nôtre
i Hardouin-Mansart). És el que passa pel centre dels Suïssos, l’orangérie, parterre du midi, parterre d’eau, parterres du nors, Allée
d’eau, font del dragó i bassa de Neptú. Aquest eix pertany als jardins; forma part d’un ordre ideal. En segon lloc, l’eix del pati de
marbre. Talla el cos central pel seu centre. Si mirem la planta de l’ampliació de Le Vau, veiem que aquest eix també ordenava la
composició de la façana: passava pel centre de la tribuna central (n’hi ha tres) de le façanes nord i sud. Era l’eix que marcava la distribució dels jardins, abans que Hardouin-Mansart enderroqués l’Orangérie de Le Vau i construís la segona, el doble d’ample (inici
de treballs: 1681). Si ens ﬁxem en el plànol dels jardins de l’any 1674, veurem que aquest eix entrava en conﬂicte amb l’eix que
ordenava la baixada nord dels jardins. Precisament, Hardouin-Mansart parteix de d’aquest eix per fer la nova Orangérie. En tercer
lloc, l’eix nord-sud que ens ocupa, el que travessa els patis de l’ala nord i l’ala sud pel centre. S’avança uns metres cap a la ciutat
respecte l’antic eix de la Cour de marbre.
65 Sabatier, sobre els contingunts iconogràﬁcs i simbòlics vinculats a cada eix
66 Els patis de l’ala sud sí tenen certa connexió entre ells, encara que no pensada com en termes espacials o d’argument de projecte
com sí passa a la seqüència est-oest de patis.
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TAXIDÈRMIA: El procés de conversió en museu va suposar l’enderroc de l’estructura
habitacional de l’ala sud i l’ala nord. Per contra, es van respectar (o refer) els apartaments de
la familia reial a la planta baixa i a la planta primera del cos central. Tanmateix, especialment
a la planta baixa del cos central, la desﬁguració interior del Versalles de Lluís XIV, comença
a mitjans del segle XVIII durant el regant del seu besnet Lluís XV.
14. Un gravat de 1843, planta general primer pis, després que Louis-Philippe ja hagi decidit
convertir el castell en un museu (v.1830) dedicat a les glòries de França. Els enderrocs, són
especialment visibles a l’ala sud, si ho comparem amb el dibuix de Blondel de 1755 (15) en
ple regnat de Lluís XV.
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es produeix a una cota més enlairada67). Son patis que es relacionen amb la ciutat, de fet són patis de
servei, transversalment a la disposició de les ales que els inclouen. Si la seqüència de patis oest-est
que hem comentat abans escenifica un pas ciutat-jardins parcialment fals;68 els patis no conectats
entre ells, disposats segon un eix nord-sud, en la mesura que conectats al carrer i organitzadors del
servei, són veritables bosses d’activitat urbana dins del castell.
Això és especialment així a l’Ala sud. Les irregularitats en el procés de construcció de l’ala nord,
marquen la diferència, també la presència en el seu centre del peculiar le Gros Pavillon.
Fins i tot, acotant la nostra descripció dels espais d’allotjament a les dues ales que formen part del
castell, el camp a descriure és extens. Ens centrarem en l’ala sud. És la primera a construir-se. L’ala
nord, la pren de referència i l’adapta a les singularitats del seu programa, capella i òpèra. També és
cert, que alguns aspectes tècnics de l’ala nord es milloren a partir del que s’ha après construint l’ala
sud. Tanmateix, al nostre entendre, des del punt de vista arquitectònic, l’ala sud, a banda se ser la
peça “original”, presenta més punts d’interès, per la seva forma, per la relació que estableix entre
ciutat i jardins; i també pel tipus de usos comuns que acull en relació al funcionament del castell.
Un dels problemes que tenim per comprendre com funcionaven les dues ales des del punt de vista
habitacional és la pràctica desaparició de totes les configuracions interiors tal com eren abans de
la seva conversió en musu a mitjans del segle XIX. No hi ha altre possibilitat que descriure la seva
disposició a partir de dibuixos de l’època [figs. 14 i 15].

67 Veure el capítol següent sobre el primer pis del cos central.
68 L’any 1701 no són públics. Es tanquen al públic l’any 1685 a causa de l’excés de gent que vol apropar-se al rei quan s’hi
passeja. Es comença a controlar l’accés: només gent de la Cort i acompanyants. Tot i així es segueixen cometen robatoris. De fet, el
que es tanca són els bosquets, no les avingudes; el 1704 es tornaran a obrir al públic tots els bosquets, excepte el laberint.
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5. L’ALA SUD
Aparentment regular
A primer cop d’ull, quan mirem una planta general de Versalles, l’ala sud sembla una peça regular,
sorgida de la voluntat ressolutiva d’un sol projectista. Segons els dibuixos de Blondel, un enorme
bloc de 77 toeses de llargada per 27 toeses i 5 peus d`amplada (uns 150 x 54 metres), organitzat a
través dels tres patis que defineix una estructura de barres amb forma doble 8 [fig.15]. En planta
això suposa una ocupació de 8.100 m2, a la que cadria restar la suma dels tres patis (611+393+626),
és a dir, uns 6.470 m2 de superficie útil. Determinar el nombre de plantes és més difícil.
Les façanes longitudinals, tant la que dóna a ciutat com la que dóna a jardins, cadascuna a la seva
manera, també transmten un idea d’ordre i unitat. Fins i tot de monotonia, si considerem les seves
dimensions. La façana a jardins és especialment expeditiva. Tres franjes horitzontals encaixades
entre una cornisa i una rasant perfectament paral·leles [fig.17]. La façana que dóna a la ciutat no
té més remei que assumir cert desordre. Per començar el que provoca la forta inclinació de la rue
Surintendance [fig.16]. També pel joc de mansardes. Malgrat l’aparent horitzontalitat, no és fàcil
determinar l’alçada de l’edifici a partir dels alçats. Per la caiguda del terreny, per totes aquelles
parts soterrades que no veiem. Convencionalment, podríem considerar el punt més allunyat del sòl,
la cantonada sudest del pavelló de la surintendance, 14 toeses i 3 peus (uns 28 metres d’alçada).
16

cota jardins

A

B

C

16. Façana ala sud a ciutat (rue de la surintendance), Blondel, 1755. El pendent més pronunciat a la dreta és l’accés a l’avant-cour
du château, entre l’ala sud i el “tester” de l’ala dels ministres. Cada una de les tres portes d’accés a l’ala sud es situa en relació
la rasant del carrer i això condicina la cota dels patis interiors. D’esquerra a dreta: porta al pati de l’apothicairérie, porta al pati de
l’escala, sobre l’eix del Grand Commun [ﬁg.10] rere nostre; ﬁnalment, la porta que dóna al pati de la Bouche du roi, on hi ha les
cuines del rei.
17

17. Façana ala sud a jardins, Blondel, 1755. La cota del parterre du midi es manté constant al costat jardins i converteix la planta
baixa “nivell carrers” en una planta semisoterrània sense cap mena de ventilacio a la façana a jardins. En línia vermell discontinua,
la rasant de la rue de la Surintendance. A la façana a jardins s’ha aplicar tantes vegades com ha calgut el mòdul de façana
del cos central: 22 finestres més 9 distribuides en grups de 3 en els tres frontispicis que pauten el conjunt. D’altra banda,
la línia de cornisa perfectament horitzontal, amaga les irregularitats de les mansarde que sí veiem a la façana carrer. De
fet, si la façana a ciutat respectés la projecció ortogonal del diedric, entre les mansardes sobreelevades dels pavellons,
hauríem de veure la línia de cornisa del cos dels prínceps que dóna a jardins.
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18. Vue générale en perspective de la ville et du château, côté Orangérie, ’Israël Silvestre (v.1690). Entre d’altres coses
es pot apreciar el desnivell entre el parterre du midi (A) i la rue de la Surintendance (B). No tant en el lloc on s’encaixa
l’ala sud, l’ediﬁci resolt i per tant, oculta el salt de cota, com en el pati (C) que hi ha entre les escales que tanquen
l’Orangérie i els ediﬁcis més baixos que donen al carrer. Veure també fotograﬁa 21.

En el dibuix de Blondel [fig.16] distingim unes sis plantes: la semisoterrània (veure la tira de finestres
petites a l’esquerra de la porta que dóna al pati de l’apoticari, A); la planta baixa “nivell carrer”;
la planta baixa a “nivell jardins”; un primer pis, un àtic en mansarda i encara unes mansardes més
elevades sobre els tres pavellons que pauten el conjunt.
Al dibuix de Nepveu [fig.19] la complexitat de la secció és evident. Fins i tot assumint els enderrocs
a l’ala dels prínceps on apareixen dues grans sales que a l’antic regim estaven plenes de forjats,
altells, murs i envans. Contra algunes de les finestres que dónen al carrer hi van parar els altells que
divideixen els espais en alçada. La forma de la façana és independent d’allò que hi passa dins. El
dibuix també mostra el salt entre el soterrani de l’ala dels prínceps (l’espai amb les tres voltes) i el
sòl de la resta de l’edifici a nivell de carrer. L’espai de les voltes es manté perfectament horitzontal,
mentre que la resta de l’edifici que dóna a la ciutat, situa la planta baixa en funció de la rasant del
carrer. Aquesta secció, feta per l’extrem sud de l’ala sud, secciona l’edifici allà on eñ salt de cota és
més gran. De fet, a cada planta es produeix una discontinuitat entre els forjats de l’ala dels prínceps
i la resta de l’edifici.
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19

A

Pavillon de la Surintendance

Aile des Princes

19. Coupe sur la salle de Marengo, la salle de 1830 et le pavillon de Monsieur. Aile du midi. Frédéric Nepveu ; A. Jumeau,
1841. [Banc d’imatges del CRCV]. Es tracta d’un dels dibuixos del projecte de reforma de l’antic castelle en un museu dedicat
a les glòries de França, encàrrec de Louis-Philippe. Especialment el cos de la dreta, l’antiga ala dels prínceps que dóna a
jardins, està completament modiﬁcada respecte l’estat de ﬁnals del XVII. S’han enderrocat forjats i particions verticals per
donar lloc a les grans sales d’exposició del museu. Tanmateix, el dibuix ens permet veure moltes altres coses: el desnivell
entre jardins (dreta) i ciutat (esquerra). I sobretot les divisions interiors en alçada, per mitjà dels altells. On l’ordre interior de
les plantes, no s’acaba de correspondre amb l’ordre que a l’exterior anuncien les ﬁnistres. També és interessant veure la
discontinuitat entre els forjats de l’ala que dóna a jardins i la resta de l’ediﬁci. Resultat d’una construcció apedaçada, expeditiva
i condicionada per la topograﬁa.

Hem parlat d’un edifici que en planta té forma de doble 8, però en realitat es tracta, com a mínim,
d’una combinació de dos elements: un bloc corredor (l’ala dels prínceps) al qual s’hi suma una
estructura en pinta. No improvitzem: a la planta baixa “nivell carrer” és fàcil detectar les dues
construccions. Els murs de l’ala dels prínceps són molt més gruixuts. Tal i com passava a la planta
baixa del cos central, els temps d’execució, poden ser deuides a partir de les discontinuitats entre
espais i les diferents dimensions dels elements constructius.
Tot i l’ordre extern que suggereixen les façanes, l’anàlisi de la planta ens permet desfer el miratge
de la unitat i discernir entre preexistència i novetat. L’aparent caràcter irreductible de la voluntat
de forma apareix aleshores subordinada a les condicions del lloc i, el que és més interessant, a tot
un seguit de decissions prèvies. La rotunditat de l’ala sud deixa de ser l’expressió d’un projecte
arquitectònic “unívoc”; més aviat, una hàbil operació que ha tractat de conferir unitat a la dispersió.
En aquest sentit, els arquitectes, ho sàpiguen o no, es comporten com a alumnes aplicats de Philibert
de l’Orme, qui ha dedicat una part del seu llibre a donar consells sobre com projectar “ordenant el
caos” [fig. 21].
252

PAVILLON DU ROI

+ LA BOUCHE

+ ALA DELS PRÍNCEPS

+ PAVELLÓ DE LA SURINTENDANCE

+ APHOTICAIRERIE

+ LA ESCALA CENTRAL

20. TRANSCRIPCIÓ GRÀFICA DE LA LÒGICA COMPOSITIVA DE L’ALA SUD, TAL COM HJO EXPLICA NEWTON
(document de treball).
Els diferents gruixos dels murs testimonien les diferents fases de construcció. S’acostuma a anomenar “ala dels prínceps
la peça longitudinal que dóna als jardins. En planta la distingim clarament pels seus murs més gruixuts. Si bé parlem d’una
ala sud com si es tractés d’un ample bloc homogeni perforat per tres patis, la genesi de l’ediﬁci ens indica tot el contrari.
Els tres patis venen generats per l’articulació de diferents peces, construides i, sobretot pensades en temps diferents.
El pavelló del rei es comença a construir el 1667. Més tard, quan es va decidir transformar l’aile du gouvernement, va
caldre un nou emplaçament per a les cuines: a principis dels setanta es construeix, adosada al pavelló del rei, una
estructura en U, tancada vers els jardins, per un antic annex de serveis i el salt topograﬁc. El pati que en resulta és la Cour
de la Bouche. La vista del conjunt al quadre de Pater, ens permet veure el Pavelló del rei, sense la Bouche, però amb
l’antic annexe de serveis que salvava el salt de cota [ﬁg. 22]. Finalment, es decideix contruir l’ala dels prínceps, molt més
enllà del pati de la Bouche. Per qüestions de simetria es construeix a l’extrem oposat del Pavelló del rei (a l’extrem sud)
el pavelló de la surintendance, en principi pensat per allotjar el surintendant des bâtiments du roi. La resta va consistir en
tancar el perímetre amb la L que deﬁneix el pati de l’apothicairerie i la petita ala central (des de la façana amb fesomia de
pavelló) que tanca el pati de l’escala.

21

21. Dues làmines del llibre de Philibert de l’Orme, DE L’ORME,
Le Premier tome de l’architecture (1567). L’arquitecte ofereix un
exemple pràctic de com l’arquitecte ha de saber convertir l’ordre
en desordre. Així, davant la disparitat d’elements escampats a
l’estat actual (esquerra), la solució ﬁnal passar per reciclar-los i
incorporar-los en un nou ordre.
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22

23

24

TRES ESTATS DIFERENTS DE L’ALA SUD:
22. 1668, detall del quadre de Pater, on es veue el salt de cota
entre els jardins i el que serà la rue de la surintendance. Quan
Hardouin-Mansart projecta l’ala sud es troba dos condicionants
importants. D’una banda, ja ho hem vist, la topograﬁa. L’altre
condicionant, són les preexistències construides que cal reciclar.
Principalment el pavelló del rei i també una peça de serveis molt
llarga, que cau amb la pendent del futur carrer, adosada al salt de
cota respecte els jardins. El pavelló del rei es construeix vers el
1667. Poc després, a principis dels setanta, quan es canvia l’ús
de l’aile des ofﬁces (l’actual aile du gouvernement), cal buscar
un nou emplaçament a les cuines. Es construeix un ediﬁci en U,
adosat al pavelló del rei. Aquestes són les preexistències.
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23. Un document de treball dels inicis de la ciutat (detall); la
forma de dibuixar les cobertes de l’ala sud mostra clarament
com, abans que un bloc sorgit d’una idea, és una combinació
de peces. 24. Un plànol de les instal·lacions subterrànies per
alimentar les fonts. No està datat. Representa algun moment
entre la ﬁ de la construcció de l’ala sud (1682) i l’inici de la
construcció de l’ala nord (1685). En tot cas, es veu clarament
com el costat nord, abans de la “inevitable” construcció de l’ala
nord, està dedicat a l’aigua. El quadrat petit és el dipòsit al
damunt de la gruta de Tetis; les altres tres peces, són els dipòsits
que alimenten al jardí, aprop de l’estany de Clagny i en el futur
emplaçament de l’ala nord.
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31. Detall de l’alçat sud de Versalles, Blondel 1755. La part en ombra a l’esquerra és la
façana sud del cos central. L’arc “blanc” és el passatge que porta cap a la cour du château;
n’hem parlat al capítol 6. La resta és la façana sud de l’ala dels prínceps: el lloc on es troben
el disseny per als jardins (façana de pedra, columnes jòniques, trofeus sobre la balustrada,
cornisa “a la italiana”) amb el disseny per a la ciutat (murs de totxo, cadenes de pedra,
coberta amb teulada “a la francesa”. A diferència de les imponents façanes longitudinals, no
hi ha cap voluntat de conciliar les dues cares. La façana es forma des de la lògica del retall.
El dibuix de Blondel encara dota de certa unitat al conjunt, però si mirem les fotograﬁes
(28,29,30) la disparitat es fa més evident. Comparar també amb la vista de Silvestre [ﬁg.18].

26

29

27

28

30

26 i 27. Fotograﬁes de la façana a jardins (2011). 28. Fotograﬁa de la façana a carrer (2011),
no hi ha altre forma de mirar-la que en escorç. 29 i 30, fotograﬁes de la façana sud (2011)
que permeten veure dels dos dissenys de façana i el canvi de cota entre el carrer i el jardi.
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31

31. Coupe sur le bâtiment de la rue de la Surintendance, le vestibule de l’Empire, la galerie des tableaux et les galeries de pierre à l’aile
du Midi du château de Versailles, Frédéric Nepveu i J.Favier, 1840. Es tracta d’un dels documents del projecte de museu encarregat per
Louis-Philippe. Deixant de banda les parts modiﬁcades per acomodar les noves sales d’exposició a l’ala dels prínceps (cosa que passa per
la construcció de lluernaris), el dibuix és especialmen interessant: explica perfectament el comportament de l’ala sud com a ediﬁci pont. La
gran escala salva la caiguda de cota entre carrer i jardins.
La transparència no forma part del XIX, sinó del XVII. Aquest episodi ja era així sota Lluís XIV. El pati, a través de l’escala es converteix en
un accés als jardins des de la rue de la Surintendance, alineat a més, amb el pati del Gran commun [ﬁg.10-11].Actualment no en queda ni
rastre. Si bé el projecte de Nepveu per convertir el castell en museu decidia conservar-la; ﬁnalment es va demolir; el pati es va cobrir per
allotjar la Salle du congres.

32

A

32. Plan du rez-de-chaussée de l’aile à gauche du château de Versailles au niveau de la rue (50,5x 86,5cm). PLANTA BAIXA A NIVELL DE
CARRER. Els espais indicats amb una E, tenen un altell; amb una EE, dos altells. [Banc d’imatge del CRCV].
L’ala amb els murs més gruixuts (superior) es correspon amb l’espai amb voltes de la secció de Nepveu. Ens ﬁxem en l’escala encaixada
entre les pilastres que tanquen la galeria d’aquesta peça: l’augment d’esglaons entre la galeria i els patis (de dreta a esquerra) ens permet
deduir el salt de cota creixent entre aquesta peça i la resta de l’ediﬁci.
Encara que el dibuix de Dubois ens mostra pel costat esquerra un ediﬁci exempt, hi ha adosat l’Ancien hôtel de la surintendance. Unes
portes hi tenen accés a través d’un espai intersticial. En el plànol de Dubois i en el de Nepveu (A).
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33. COLLAGE, a partir dels alçats parcials que Blondel publica l’any 1755.

La planta baixa de l’ala sud: els patis
Gairebé tot l’edifici està dedicat enterament als allotjaments. Tanmateix, la planta baixa “nivell
carrer”, sense deixar d’incloure’n, acull sobretot espais destinats a serveis. Alguns tenen relació amb
els allotjaments dels pisos superiors, però la majoria, com la capella a l’ala nord, estan en relació amb
tot l’edifici. Tot i que el nostre interès rau, fonamentalment en els allotjaments, és interessant aturarnos abans a la planta baixa. D’una banda, acull funcions que, segons els nostres paràmetres actuals,
formen part de l’habitatge (pensem fonamentalment en cuines). D’altra banda, la seva organització en
patis, estableix una relació amb la ciutat molt diferent a la que hem conegut sobre l’eix est-oest.
El dibuix de Dubois ens mostra l’organització de la planta semisoterrània de l’ala sud; és de 1732
[fig.24-33]. Soterrània respecte els jardins, i planta baixa respecte el carrer. Diferent per tant, a la
planta que Blondel inclou en la seva planta baixa del conjunt de Versalles. El fet que el castell original
es construís en el cim d’un turo, fa que les dues extensions (ala sud i ala nord) hagin de resoldre un
salt de cota important. Ho hem dit abans: la planta baixa del cos central, és converteix en una planta
primera en relació al carrer quan arriba a l’ala sud. La millor forma d’il·lustrar-ho és ensamblant els
diferents alçats de Blondel [fig.33].
De fet, del joc de plànols de Dubois, a més de la planta baixa “nivell carrer”, inclou una làmina més,
una planta completament soterrada.
En la mesura que els patis tenen una especial relació amb el carrer, això provoca que cadascun
(Apothicairèrie, Grande escalier i Bouche) es trobi a una cota diferent, marcada per la rasant de la
rue de la surintendance. Considerant que la línia de cornisa de l’edifici és constant, una horitzontal
perfecta, cada un dels patis té una profunditat diferent.
Tot i la precisió del dibuix de Dubois, cal tenir en compte la divisió vertical dels espais en dos o tres
alçades per mitjà d’altells. Cosa que encara fa més difícil fer-se una idea del funcionament precís de
l’ala sud quan toca el terra i de l’alta densitat d’usuaris que hi circulen, la gran majoria, per no dir tots,
vinculats amb activitats del servei.69
69 Tot i la magníﬁca escala en el pati central, els cortesans prefereixen entrar pel pati dels prínceps, considerada molt més “digne” que
els tres patis amb sortida directa a la rue de la Surintendance i condicionats pel trafec de les cuines.
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Els noms dels patis ja deixen clar quines són les activitats que hi ha al seu voltant. El pati de
l’apotecari (cour de l’apothicairerie), està envoltat per peces destinades al laboratori i també a
l’allotjament. De fet, el pati està dividit en dos, un molt més gran que l’altre, per una petita edificació
que també és espai de treball. Algunes peces, la majoria donen al carrer, estan ocupades per altres
funcions o allotjaments. Proliferen els altells (la caiguda del terreny ho permet ja que s’incrementa
l’alçada útil). Sorpren, des dels paràmetres actuals, la proximitat d’usos tant diferents. El pati més
proper al castell, la Cour de la bouche, està envoltat de cuines. La majoria del rei, encara que també
de la reina. Cada una de les grans peces està especialitzada: la cuina pròpiament dita (la bouche), la
del pa i la reposteria, la del vi.
El pati central, fonamentalment envoltat per peces destinades a la cuina de la reina, és el més
interessant. Una gran escala, sota de la qual hi ha el gobelet-pain de la reina, connecta el pati amb la
planta baixa “nivell jardins”. A l’esquerra hi ha l’ala que dóna al carrer de la Surintendance; és més
estreta. Ja dins el pati, a la façana del fons, es pot veure com la coberta en mansarda no toca l’ala
dels prínceps. Es tanca sobre si mateixa com si es tractés d’un edifici autònom. L’alineació de les
finestres de l’alçat, les mides dels ampits, es corresponen amb la secció del cos que dóna al carrer i
no en relació a l’ala dels prínceps. Hi ha un salt considerable entre els forjats de l’ala dels prínceps
i “l’edifici en pinta”. L’ordre apedaçat es fa evident.
El salt de cota entre jardins i carrer genera una de les seqüències espacials més interessants del
castell. Des del carrer, creuem l’ala que dóna a carrer com si fos un pont; dins del pati agafem
l’escala, sota seu hi ha el Gobelet-pain de la reina; a mida que ascendim es va obrint la vista sobre
els jardins; arribem a la galeria de la planta que dóna a jardins i través de la qual accedim als
apartaments d’aquesta planta amb vistes sobre els jardins. Més enllà de la crujia de la galeria, just on
arriba l’escala, un gran saló interromp la filera d’espais habitacionals; espècie de vestíbul respecte
els jardins, centrat sobre el frontispici central de la façana (aquest cop sí hi ha correspondència), és
aquest espai el que garanteix poder mirar a través de l’edifici.
Així, sense la monumentalitat escenogràfica dels patis sobre l’eix solar, en termes molt més
expeditius, apareix un altre accés als jardins des de la ciutat. La seva “no monumentalitat” passa
pels usos de servei que allotja el pati. La solució es planteja, fonamentalment, des de la circulació.
Una solució que tant ens pot fer pensar en edificis “contemporanis” enfrontats a una topografia que
posa a prova els límits del llenguatge clàssic, pensem per exemple en la Universitat de Gènova, com
en operacions més pròpies del segle XX afavorides pels nous materials industrial.70
En tot cas, i malgrat la magnificència de les seves dimensions, aquest itinerari carrer-jardins no és
massa freqüentat pels cortesans, que ni tant sols el fan servir com accés al castell. Prefereixen entrar
pel pati dels prínceps, entre l’ala sud i la vieilla aile, al qual hi poden accedir amb carrossa.
Els tres patis de l’ala sud, plens de tràfec, de proveidors i criats entrant i sortint, tenen tant a veure
amb la ciutat com amb el palau al que serveixen. A diferència de la seqüència de patis d’aparat
sobre l’eix est-oest, abans que escenificar un “endinsament” o acolliment, són una veritable incursió
d’activitat urbana en el subsol del castell.

70 Al capítol 6 dedicat a la planta baixa del cos central, hem donat alguns exemples: Narkomﬁn, Heimat, Bauhaus.
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Els allotjaments
Els pisos superiors estan destinats als allotjaments. S’organitzen en quatre grans plantes. Els
apartaments de la planta baixa “nivell jardins” i de la planta primera són els més preuats, especialment
els que miren a jardins. Parlar de planta tipus no té massa sentit, en tot cas es tracta de dues plantes
pràcticament iguals. A mida que pugem de pis, primer a la planta àtic i després a les mansardes, la
similituds s’aniran reduint i també les dimensions de les peces.
En tot cas, a cadascun dels quatre nivells, la compartimentació dels interiors, fortament condicionada
pel fet de ser una estructura de murs de càrrega, respon a la lògica dels diferents edificis units sota
una façana unificadora.
Si ens centrem en les dues plantes principals, la que dona a jardins, i la primera, ens adonem que la
forma d’accedir als allotjaments marca la principal diferència entre l’ala dels prínceps, i la resta de
peces de l’ala sud, molt més irregular.
Els Apartaments de l’ala dels prínceps
La planta baixa “nivell jardins” està pràcticament a la mateixa cota que la planta baixa del cos
central.71 Tanmateix, no hi ha una connexió directa des de l’interior del castell. La peça que les
uneix està ocupada per la petite comédie. Els cortesans que s’allotgen a l’ala sud hi accedeixen per
la punta, des del pati dels prínceps. L’entrada dóna al replà de l’escala dels prínceps. Des d’aquí
poden canviar de pis o sortir a la galeria que dóna accés als apartaments orientats a jardins, a d’altres
escales i també connecta amb els apartaments situats a la part en pinta.
Pel que fa als apartaments desplegats sobre la façana a jardins, només cal mirar els noms dels
ocupants per comprendre que es tracta d’una de les zones més preuades del castell. La majoria són
prínceps de sang. Passada l’escala dels prínceps, el primer apartament és el del príncep de Condé,72
grand maître de la Maison du roi. En realitat ocupa dos apartaments, l’AP49 (bona part cau sota
l’escala)i l’AP50. En total 10 croisées 73 sobre els jardins. A l’apartament del costat, l’AP51, hi ha
el comte d’Armagnac,74 grand écuyer de la France. En aquest cas, només quatre croisées. Cal tenir
en comte que també disposa d’un gran allotjament de funció a la Grand Écurie. Després hi ha un
tram buit. És el saló central amb sortida als jardins, alineat amb l’escala que puja del pati central.
Després del saló, hi ha l’apartament AP52, immens, dotze croisées. L’ocupen els prínceps de Conti.
El príncep és mort des de 1685, l’any 1701 només l’ocupa la princesa douarière (vídua) de Conti,
filla del rei i Louise de la Vallière.75 El darrer apartament, en cantonada, amb tres finestrals mirant
al llac dels suïssos (sud) hi ha l’apartament AP53, ocupat per Monsieur le duc i la seva esposa
Madame La Duchesse.76
71 “Pràcticament” perquè no tota la planta baixa del cos central està a la mateixa cota. Recordem que les peces de la part nova estan
al voltant d’un metre i vint centímetres més avall que les del centre.
72 Es tracta de Henri-Jules de Borbon-Condé (1643-1709). Ocupa aquest apartament des de 1686 ﬁns la seva mort. La seva esposa,
Anne-Henriette Palatine de Bavière hi romandrà ﬁns 1715, l’any en què mor el rei i Versalles queda desert. El príncep de Condé és
cosí segon del rei, i el primogenit del Gran Condé. L’hem conegut a la festa de 1664. Aleshores era Monsieur le Duc.
73Literalment: crugies. Tanmateix, com no es refereix a l’espai estructural entre murs de càrrega, sinó a l’espai de l’obertura,
preferim referir-nos com a ﬁnestra.
74 Louis de Lorraine (1641-1718), té assignat aquest apartament des que es va construir l’ala sud (1682), hi roman ﬁns 1715. Rep el
tractament de príncep estranger. Els Lorraine és una branca dels Guise.
75 Es tracta de Marie Anne de Bourbon (1666-1739), de soltera, mademoiselle de Blois. Louis Armand I de Bourbon-Conti (16651685), va morir jove. Cosí germà del príncep de Condé, el seu pare era germà del Grand Condé. Amb ell es va iniciar la branca dels
Conti.
76 Louis II de Bourbon-Condé és ﬁll del príncep de Condé (AP49-AP50), “heretarà” el càrrec de grand maître de la maison du roi.
La seva esposa, Madame la duchesse, de soltera, mademoiselle de Nantes, també és una ﬁlla borda del rei.
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34. Plan du rez-de-chaussée de l’aile à gauche au niveau des cours du château de Versailles, Jacques Dubois,
1732 [BMV/CRCV]. Planta baixa de l’ala sud “nivell jardins” (l’original diu “patis”). Els allotjaments s’organitzen en
17 apartaments (de l’AP49 a l’AP65). Tanmateix, els apartaments poden unir-se per formar-ne un de més gran.
L’any 1701 el 49 i el 50 estan combinats per allotjar els prínceps de Condé (de 1686 a 1715); AP 63 i AP64 també
acostumen a estar combinats per formar un sol apartament, però no sabem amb certesa qui s’hi allotja abans
de l’État de 1741. Abans hi consta Louis Sanguin de Roquencourt, comte de Livry i Premier maître d’hôtel en
survivance des de 1716. A l’annexe al ﬁnal del capítol, adjuntem documentació gràﬁca amb la distribució dels espais
i els noms dels titulars.

35. Plan du premier étage de l’aile à gauche du château de Versailles, Jacques Dubois, 1732 [BMV/CRCV]. Planta
primera de l’ala sud.
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L’ordre estructural dels murs de càrrega marca la disposició en filera dels apartaments. L’estructura
dels murs de càrrega organitza els espais. Cada dos finestres, hi ha un mur. L’única excepció és
el saló central. És interessant però, observar que el repartiment no és regular. Hem comentat el
nombre de finestres que els toca. Aconseguir un apartament, quan més gran millor, dins l’argot
de cort s’anomena “caçar crugies” (croiseés). En el cas que ens ocupa, la distribució dels espais
és bastant estable. Probablement a causa del rang dels allotjats. En altres casos, els apartaments
es divideixen, es combinen, annexionen part del del costat. L’estructura assumeix els canvis. I
en aquest sentit és sorprenentment elàstica. Quan un mur deixa de separar dos espais del mateix
apartament, per convertir-se en una separació entre apartaments, l’únic canvi susbtancial esdevé
a la porta, que queda anulada. El fet que aquestes portes, al marge de la combinació de peces,
s’ordenin en filera, fa que les possibles variacions no afectin a l’estructura espacial. De fet,
l’elasticitat afecta al titular i al nombre d’espais de què disposa, però en termes espacials les peces
continuen sent les mateixes.
En tot, cas, el fet d’accedir-hi a través de la galeria-corredor, el fet que cada apartament disposi de
moltes portes donant al corredor, es converteix en una garantia de canvi. Si cada apartament només
tingués una sola possible entrada, la reconfiguració de peces seria impossible. En certa forma, i
dins dels evidents límits que imposa una tecnologia pre-industrial, la idea d’una espai segmentable,
unint o desunint crugies, amb un accés que corre paral·lel i permet per tant accedir des de qualsevol
punt., anticipa, o més aviat exigeix, solucions de versatilitat molt més pròpies de l’arquitectura del
segle XX. [figs. 37-38].
Els espais de servei: crujies intermitges i espais afectats
Un altre aspecte interessant el trobem en la crujia intermitja que hi ha entre les peces principals
dels apartaments i la galeria. Es tracta d’espais de servei o de pas: Vestíbuls d’accés, garde-robes,
espais per al servei. Així com la majoria de peces principals conserven l’alçada total (no totes),
els espais intermitjos estan tots compartimentats per altells. Des d’un punt de vista estructural i
formal, la crugia intermitja assumeix el desfàs l’ordre estructural a façana i l’ordre estructural
de la galeria. Els murs transversals que segmenten en espais més petits aquesta crujia intermitja,
s’alineen amb les pilastres de la galeria. Resolen la col·locació de la porta que dóna a les peces
principals en funció de l’ordre estructural a façana.
Un apartament a Versalles no acull les mateixes funcions que un habitatge actual, és evident.
En la mesura que es tracta d’apartaments d’alts cortesans, sabem que molts dels que ocupen els
apartaments amb vistes als jardins, disposen de la pròpia taula. És a dir, poden oferir banquets als
seus apartaments i alimentar la seva “cort” personal dins del castell: criats, dames de companyia,
fills, convidats, etc. Això vol dir, que tenen dret a cuina. Això fa que molts dels apartaments (i no
només els que tenen vistes als jardins) disposin de peces afectades a la planta baixa on allotjar
cuines, magatzem (llenya, cera, mobles,etc), excusats, espais per al servei.
Quan hem comentat el plànol de la planta baixa “nivell carrer” hem passat per alt, les peces
totalment subterrànies de l’ala dels prínceps que queden encaixades entre la galeria que dóna als
patis i le mur de contenció que sosté el parterre du midi.
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36. Detall de la ﬁg. 34 (Plan du rez-de-chaussée de l’aile à gauche au niveau des
cours du château de Versailles, Jacques Dubois, 1732).
En aquest cas es tracta de l’apartament AP52, dels prínceps de Conti. El composen
sis grans peces en ﬁlera, tot i que les dues de la dreta, no semblen connectades per
cap porta. Al mateix temps, la de l’extrem esquerra té una porta que obre al següent
apartament (AP53, dels duc de Bourbon). Recordem que l’estat al que al·ludim
nosaltres és del 1701, però el document al que tenim accés és de 1732. Sabem per
exemple, que a mitjans del XVIII, la comtesa de Marsan ocupa els dos a la vegada.
Totes les peces marcades amb una “E” (entresols) estan dividides en alçada per
altells. De les peces principals només dues peces ocupen tota l’alçada. Hi ha els llits,
són les chambres. Les escales que apareixen també indiquen l’existencia d’altells.
Totes les peces de la crugia intermitja (entre les grans peces a façana i la galeriacorredor) tenen altells. Dues d’elles una escala, cosa que ens permet pensar que
la relació entre els altells és diferent al que veiem aquí. Es comuniquen entre ells a
través dels murs de càrrega.

37-38. Planta i axonomètrica de la proposta de Alex Wall, William Jan Neutelings,
Xaveer de Geyter, F. Roodbeen per al concurs de la Diagonal de 1989 organitzat per
la revista Quaderns.
Aquesta proposta, partia de la versabilitat espacial de l’estructura per no “vendre”
unitats habitacionals tancades, sinó un espai segmentable en funció de cada
necessitat. L’únic condicionant de cara a possibles segmentacions, venia donat per
la situació dels nuclis de comunicació vertical.
En certa forma, aquest projecte dóna resposta a la pregunta que l’ala dels prínceps
planteja l’any 1678. Si bé és cert, que l’espai esdevé molt més elastic; també ho és
que el fet de no ocupar una de les façanes amb els accessos, fa que les possibilitats
de combinació de l’ala dels prínceps sigui superior.
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És el moment de recuperar un detall d’aquest plànol;
Al igual que a la planta baixa a jardins, una galeria, pràcticamen exacta de dimensions, dóna accés
els espais afectats de la planta semisoterrània. Aquesta galeira manté relació amb els tres patis
de l’ala sud. Així, la llarga galeria de la planta semisoterrània o nivell carrer, oberta, actua com a
connector de les diferents peces que composen el conjunt, incloent-hi els patis. En la mesura que
aquesta galeria està a la cota del pati més alt, està per damunt del pati de l’escala, i encara més
amunt respecte el pati de l’apotecari. En el plànol de Dubois detectem el salt de cota per l’increment
d’esgalons de les escales entre els pilars, a mida que el corredor avança de nord a sud. Aquesta

AP8

AP6

AP5

AP4

AP3

AP2

AP1

AP7

39. Detall de la ﬁg. 32 (Plan du rez-de-chaussée de l’aile à gauche du château de Versailles
au niveau de la rue, Jacques Dubois, 1732). No tots els espais alineats rere la galeria són
espais afectats. Tots són, això sí, espais de servei. Així, la peça AP1 és una llenyera i el
AP3, un magazin des bâtiments (recordem la suplica de Feydeau de Brou, demanant si
els magatzems tenien algun tros de parquet que pogués reciclar). Molts d’aquests espais
però, són les peces afectades pels apartaments dels pisos superiors. Així, la peça AP5, està
afectada per l’apartament AP52 dels prínceps de Conti. I la del costat, l’AP4, pels prínceps
de Condé (AP49-AP50). És aquí on es releguen les activitats “brutes” de l’habitatge: cuines,
excusats, llenya per alimentar les xemeneies de dalt, etc. És evident que en un món d’amos
i servents, ningú es preocupa per la ventilació i les vistes de la cuina.

galeria corredor connecta també, sobretot quatre escales importants. Una a l’extrem sud, dues més
flanquejant el pati de la gran escala, i una quarta, més monumental, a l’extrem nord; és l’escala dels
prínceps.77 Això vol dir que hi ha un accés directe des de cada un dels patis, a través de la galeriacorredor, als pisos superiors on hi ha els allotjaments. O dit d’una altra manera, és a través d’aquesta
galeria que els allotjaments de les plantes superiors tenen accés al carrer; tres accessos de servei
independents de l’accés principal per la Cour du Château.
Pel que fa al control dels accesos només tenim constància d’un servei de guàrdia controlant la porta
del pati de l’escala; és a dir, el pati central que conecta carrer i jardins.78
La galeria que uneix tots tres patis, està flanquejada pel costat interior, per un llarg mur perforat
per 19 portes distribuides de forma regular. Cada porta es correspon amb la crujia de la volta que
estructura la galeria. El desajust estructural amb la distribució dels contraforts del mur de contenció
que delimita el soterrani de l’ala dels prínceps, queda assumit per la crujia intermitja, més estreta.
Exactament igual que a la planta del damunt.
77 Ala dels prínceps i escala dels prínceps és un nom que ve donat pels allotjats més importants de l’ala sud, els prínceps de Sang.
Els Condé i els Conti, cosins del rei.
78 Suisse du château à la grille qui va au Grand Commun (AP32).
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PLANTA BAIXA NIVELL CARRER
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PLANTA BAIXA NIVELL JARDINS

PLANTA PRIMERA

Cap al cos central
(cambra del rei)

PLANTA ÀTIC

8

7

PLANTA “MANSARDES”

40: continuitat i discontinuitat de les escales i passos
de l’ala sud.
4
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Són aquests espais als que ens referíem com a espais afectats pels apartaments de les plantes superiors.
Alguns d’aquests espais depenen directament de la Maison du roi. A l’extrem sud, per exemple,
hi ha les bodegues del rei.79 Un altre ús freqüent és el d’emmagatzematge. A l’AP3 (Magazin de
bâtiments) es guarda material de construcció per a la decoració interior dels allotjaments, restes de
demolicions (frontals de xemeneia, per exemple) que poden ser reciclats ens nous apartaments; els
fourrières, tant del rei com de la reina, o la llenyera que hi ha sota l’escala dels prínceps (AP1).

La circulació i els espais de la sociabilitat
Així doncs, a l’enorme tràfec de cortesans, s’hi afegeix el dels criats pujant i baixant per portar
la llenya o els àpats. En la mesura que els espais afectats dels soterrani estan totalment separats
dels apartaments als que serveixen, la continuitat entre determinades escales és clau per garantir la
comunicació vertical.
Si mirem la seqüència de plantes [fig.39], advertim una disposició similar entre les tres primeres
plantes: la que dóna al carrer, la que dóna als jardins i la planta primera. Són especialment similars
la planta baixa que dóna a jardins i la planta primera; la mateixa galeria, la mateixa escala dels
prínceps, la mateixa relació entre l’ala dels prínceps i la resta de peces disposades en pinta; la
mateixa facilitat per detectar, dins de l’estructura en pinta, el pavelló del rei (a la candonada del pati
dels prínceps, i el pavelló de la surintendances, a la cantonada oposada).
Ens hem detingut amb alguns allotjats de la planta baixa a jardins. Aquesta i la primera planta són l
acullen els apartaments de més rang.80
Les dues següents, àtic i mansardes, són substancialment diferents. Els espais de circulació per
accedir als allotjaments es redueixen i els seus traçats són menys clars (de fet, a la planta mansardes,
no hem estat capaços de detectar quins són els espais públics d’accés).
La cota de la primera planta, la del llit del rei, marca la diferència.
La continuitat de les escales també diu molt sobre qui les usa. Així, l’escala dels prínceps, la més
magnificent, no passa de la primera planta. Hem de suposar que en la mesura que escala “noble”, els
que l’usen no tenen necessitat d’accedir als àtics.
La resta d’escales, sembla situar-se a les juntes entre peces. Les escales 3,4 i 5, a la junta entre l’ala
dels prínceps i l’estructura en pinta. De fet, ho hem comentat abans, la galeria de l’ala dels prínceps
no està a la mateixa cota que els corredors que surten a l’altra costat d’aquestes escales per accedir
als allotjaments situats a l’estructura un pinta. Les escales 6 i 9 semblen situar-se en els límits,
respectivament, del pavelló de la surintendance i del pavelló del rei. Com si interiorment, malgrat la
continuitat de les façanes, cada component funcionés independentment de la resta.
La col·locació de les galeries introdueix ordre tant en els accessos als apartaments com en la
continuitat de les escales. Deixant de banda la singularitat de l’escala dels prínceps, la resta d’escales
a les que s’accedeix des de la galeria connecten totes les plantes. Les escales 4 i 5, fins i tot les
mansardes, és a dir, l’edifici de dalt a baix.
79 AP20: Maître du vin du Roi (3 peces sense xemeneia); E 1741
80 Al ﬁnal del capítol hi ha un annexe on situem els allotjats sobre el plànol.
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41. Plan de l’attique de l’aile à gauche du château de Versailles, Jacques Dubois, 1732 [BMV/CRCV]. Planta àtic
de l’ala sud.

42. L’attique de L’aile des Princes vers le deuxième quart du XVIIIéme siècle, avec les retombes d’entresols à plat.
planta mansarda de l’ala sud.
Si les plantes inferiors, especialment la soterrània estan molt condicionades per la seves sol·licitacions estructurals,
les plantes superiors no deixen d’estar també condicionades per la tecnologia de l’època. Si abaix, els murs
condicionen els espais, a les mansardes ho fan les incomptables xemeneies que pugen de les peces més nobles.
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43

44

45

Projectes de xemeneies: 43: Cheminée de Mad. la princesse
de Conty à Versailles 44: Cheminée du cabinet de M.r Carrel
45: Cheminée de M. de la princesse de Chimay

46, 47 i 48: Plan du second projet de cuisine et ofﬁce à faire
pour Madame la comtesse de Valentinois à l’aile sud du
château de Versailles. Diversos projectes per a la cuina de
Madame de Valentinois

46

47

48
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49. DOCUMENT DE TREBALL: La galeria de la planta baixa a nivell jardins

Per contra és interessant una escala com la 10, que arrenca a la primera planta per pujar fins dalt de
tot. Té la seva lògica. Dèiem que és aquest pis el que connecta amb la primera planta del cos central,
allà on hi ha la cambra del rei i els principals espais de representació, públics, on els cortesans duen
a terme la seva tasca principal, mirar i deixar-se veure. Per qui arriba de la galeria dels miralls o
dels grans apartaments, entra a l’ala sud pel replà de l’escala dels prínceps que ja no puja més, la
voreja i just quan trepitja la galeria, disposa d’aquesta escala a mà dreta per accedir als allotjaments
dels àtics.
Les galeries
De la mateixa manera que un cop passat el límit de la primera planta, l’ordre sembla esvaïr-se a
mida que pugem, el mateix passa quan passem de l’ala dels prínceps a l’estructura en pinta a través
de les escales 3,4,5 i 10.
La presència de la galeria introdueix ordre en la composició de la planta. De fet podríem anomenarla corredor; fins i tot “carrer elevat” amb el mateix sentit que li donem quan ens referim als corredors
de la Unité d’Habitation de Le Corbusier o a les plataformes d’accés als habitatges en el Golden
Lane d’Alison i Peter Smithson.
D’una banda es tracta d’una gran via d’accés; les seves dimensions ho confirmen. Una longitud
d’unes 67 toeses i 3 peus, és a dir, uns 130 metres; per una amplada d’unes 3 toeses, és a dir,
gairebé sis metres. Es tracta d’una estructura generada per la repetició de dinou voltes. Hi donen els
accessos i les escales, les portes dels apartaments; per un dels costats entra la llum i l’aire, mira als
patis interiors.
Per altra banda, cal pensar en els espais de les galeries com un espai que, més enllà de limitar-se a
comunicar les parts del castell, és sobretot un “lloc”. Un espai de sociabilitat cortesana on es pot
donar qualsevol tipus de situació. Incontables episodis relatats per memorialistes com Saint-Simon
tenen lloc en alguna d’aquestes galeries-corredor. Així, per posar un exemple, és a la galeria en
planta baixa de l’ala nord on Saint-Simon es troba el duc de Chartres plorant després d’haver discutit
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amb la seva mare i mantenen una llarga conversa.81 A l’ala nord, el cardenal de X, és enxampat
orinant dins la capella des de la galeria del primer pis. El rei, malgrat la inevitable amonestació. ho
troba graciós. Sense necessitat d’arribar a episodis escatològics com el del cardenal, el cert és que
part de la vida social dels cortesans, especialment la dels logeants que disposen d’un apartament,
transcorre a les galeries. Si considerem que a Versalles hi circulen (no tots hi dormen) unes 15.000
persones, ens podem fer una idea de la densitat, especialment en espais públics com són les galeries.
Sabem, per posar un altre exemple, que a l’escala dels prínceps hi ha venedors ambulants.
Dèiem que els patis de la planta baixa són una incursió de la ciutat dins del castell. Les galeries són
la prolongació d’aquests patis. Si bé, és cert, que el rang de l’usuari marca l’itinerari a seguir. Cal
tenir present, que tot el que hem explicat de l’ala sud, mutatis mutandis, té la seva correspondència a
l’ala nord, on hi trobem tres galeries més. Descriure-la amb cert deteniment, implicaria extendre’ns
massa. Adjuntem informació gràfica, i comentem en els peus de les imatges, només aquelles aspectes
on l’ala nord, posterior a l’ala sud, introdueix variacions.

81 El duc de Chartres, futur regent, Philippe d’Orleans, ﬁll de Monsieur, s’allotja al AN28. Planta baixa “nivell jardins” de l’ala
nord.
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6. LES VARIACIONS DE L’ALA NORD

50. Plan du rez-de-chaussée de l’aile à droite du château de Versailles au niveau de la rue (51 x
67,5cm). PLANTA BAIXA A NIVELL DE CARRER. Els espais indicats amb una E, tenen un altell; amb
una EE, dos altells.

51. Plan du rez-de-chaussée de l’aile à droite du château de Versailles au niveau des Cours (50,5 x 83,5cm).
PLANTA BAIXA A NIVELL DELS “PATIS” (es refereix als jardins). Hem capgirat el dibuix per orienatar-lo com
la resta.
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52. Plan du premier estage de l’aile à droite du château de Versailles (50,5 x 75cm). PLANTA PRIMERA.
Els espais indicats amb una E, tenen un altell; amb una EE, dos altells.

53. Plan de l’attique de l’aile à droite du château de Versailles (50,5 x 74,5cm). PLANTA ÀTIC. Els espais indicats
amb una E, tenen un altell; amb una EE, dos altells.
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54

A

55

56

Gros
Pavillon
[ﬁg.57]

TRES ESTATS DE L’ALA NORD: 1682-85; 1679; 1755
54. Un plànol de la xarxa soterrània d’aigua, abans de la construcció de
l’ala nord. Descriu l’estat “real” del castell entre 1682 i 1685. Marquem
l’emplaçament de la gruta de Tetis (A); en el plànol es dibuixa el dipòsit que
té al damunt. 55. Plànol del conjunt segons les previsions de 1679 [ANF].
Els fonaments van construir-se seguint aquest projecte i la solució deﬁnitiva
(veure les quatre plantes anteriors; ﬁgs: 50-53) va adaptar-se tot i canviant la
disposició de peces com la capella. 56. Planta general publicada per Blondel
l’any 1755.
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57

57. Secció transversal del Gros Pavillon [ANF, 1768]

El pati de la capella i la cour basse de la salle d’espectacle
En principi, l’ala nord posat en pràctica, corregint-los, els errors de l’ala sud. El fet de construirse després (recordem que durant tres anys Versalles presenta una asimetria monstruosa segons els
canons clàssics, i encara més si afegim el temps de construcció) fa que es perfeccionin alguns
aspectes. Sovint es posa l’exemple dels conductes de ventil·lació adosats als corredors.
Pel que fa a la planta baixa i els patis, una primera diferència evident és que ja no hi ha tres patis,
sinó dos. El centre l’ocupa una gran edificació, le Gros Pavillon [fig.57], destinada enterament a
allotjaments (aquí estava allotjat el duc de Saint-Simon).
Si els patis de l’ala sud estan vinculats al cos del rei (farmàcia i menjar); els dos patis de l’ala nord,
semblen vincular-se al cos místic. Si més no, a la seva vessant més espiritual. Al cap i a la fi és aquí
on hi ha la capella i l’òpera (recordem però, que l’òpera no s’estrenarà fin 1770, amb un Lluís XV
ja vell).
Tot i que sovint es parla de projecte més “racional” que el de l’ala sud, en la mesura que l’equip de
Hardouin-Mansart treu profit del que s’ha après construint l’ala sud, el cert és que la construcció de
l’ala nord és en realitat molt més accidentada, i amb canvis de pla a mig fer molt mes greus.
De fet, els seus fonaments van construir-se en base a un primer projectes, finalment desestimat on
la capella ocupava el centre de l’ala [fig.55]. Ho hem comentat abans, la construcció de l’ala nord
implica la destrucció d’importants dipòsits d’aigua (de fet, seràn desplaçats més al nord) i el que
és més significatiu, la destrucció de la gruta de Tetis una de les indiscutibles meravelles del primer
Versalles que avui veu escampada les seves restes per als jardins.
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58. Façana ala nord cap al jardí, Blondel, 1755.

59

59: Façana ala Nord cap a la ciutat, Blondel, 1755

Durant un temps, la gruta de Tetis conviu amb la quarta capella del castell (la que s’enderrocarà
quan l’actual, la cinquena, ja sigui utilitzable). És probable, que la comoditat d’una capella més
aprop del cos central, faci replantejar la idea d’allunyar tant la capella en situar-la al mig.
Els treballs finalment comencen l’any 1685. Dèiem que es construeixen uns fonaments per després
construir-hi una altra cosa. El macís central que havia de ser la fonamentació de la capella, finalment
s’aprofitarà construint-hi al damunt le Gros Pavillon. És possible que això expliqui la presència de
tant sols dos patis en lloc de dos. El gruix de l’obra, l’estructura per als apartaments ja està acabada
l’any 1689. Queda tancar l’ala amb l’òpera i construir la capella. Es tiren els fonaments de la nova
capella desplaçada cap al centre i comencen les obres. L’inici de la guerra de la lliga d’Augsburg i la
necessitat de diners i efectius82, fa que les obres de la capella s’aturin i no es reprenguin fins 1699.
En realitat no podem dir gaire més sobre els patis de l’ala nord, que no s’hagi dit en relació a l’ala
sud. Relació directe amb la ciutat, en aquest cas la rue des Reservoirs. Que la façana és gairebé
exacta a la de l’ala sud; ja que la porta central que allà donava accés al pati de l’escala aquí dona
accés al llarg corredor que divideix el Gros Pavillon en dos i que ens porta fins la galeria-corredor.
82 Recordem que Louvois, misnistre, fa servir soldats com a obrers.
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Aquesta galeria corredor funciona exactament igual que la de l’ala sud, encara que ara només
connecti dos patis.
El pati que donaria al futur emplaçament de l’òpera torna a ser més profund perquè el carrer cau en
pendent i també queda bastant per sota de la galeria-corredor que parteix de la cota de la Cour basse
de la chapelle, a una cota més alta. Són problemes i solucions similars als que hem vist a l’ala sud.
Algunes diferències importants venen donades per la col·locació de l’escales. La més evident és
l’escala situada just al centre, costat jardins, i dins la crujia dels espais afectats pels apartaments
dels pisos superiors. També aquí, aquestes peces de servei funcionen igual, però amb una diferència
important, ha desaparegut aquella crujia central, més estreta, que resolia el desajust entre la
modulació de la galeria a pati i la modulació de la façana a jardins. En aquest cas semblaria que sí
hi ha major coherència, els pilars de la galeria queden alineats amb l’ordre de la façana a jardins. En
realitat, però, si ens ho mirem en detall, els desajustos són evidents. Tanmateix no visibles in situ,
només si mirem el plànol en planta.
Una altra diferència ve donada pel diferent tractament de la rasant jardins. A diferència del costat
sud, aquí la cota no es manté al nivell de la planta baixa del cos central, si no que cau amb el pendent
natural del terreny [fig.58]; més o menys igual que la rasant del carrer [fig.59]. Això fa que la planta
baixa que dona a carrer no sigui una planta soterrània respecte els jardins, i que les peces de serveis
afectades pels apartaments superiors disposin (gairebé tots) de finestres sobre el pati. [figs. 50 i 54].
Pel que fa als usos, aquesta és, veritablement la part més difícil d’explicar. Si ja és difícil saber
què passa a cada espai durant el regnat de Lluís XIV (no existeixen documents oficials que facin
referència, sistemàticament, a l’ocupació dels espais 83), si considerem a més, el prolongat estat de
d’incertesa (capella, òpera, etc), s’entén la impossibilitat de saber amb seguretat qui ocupa els espais
l’any 1701. Pel context dels patis (la capella, sigui la quarta o la cinquena està aprop de la Cour
basse de la chapelle), i per les futures ocupacions sí documentades a partir de 1741, es sensat creure
que en el pati de la capella, com en el primer pis, s’apleguen espais vinculats a la capella, els Pères
de la Mission (AN21); i també allotjaments no vinculats a cap càrrec i, també i és clar, cossos de
guàrdia per control·lar els accessos.
Pel que fa als espais afectats pels apartaments superiors, també hi ha intercalats (igual que a l’ala
sud) espais d’emmagatzematge. Si a l’ala sud, hi havia la gran llenyera, la cera per a les veles es
guarda en una de les peces de l’ala nord, el magazin du cirier (AN10).

83 NEWTON, 2000, op. cit.
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1. Estat de la primera planta del cos central de Versalles entre 1712-1714. Segons Newton:
Mortin. Plan du rez-de-chaussée du château de Versailles (vers 1709).
En la mesura que ens basem en el dibuix de Mortin, pel que fa a la primera planta cal
recordar aquelles coses que l’any 1701 no són així. Per començar, és evident, la nova
distribució de l’apartament del rei amb la chambre a eix (16 juliol de 1701). En segon lloc les
grans escales que Mortin dibuixa a l’Aile du Gouvernement (E). Aquesta escala mai passarà
de ser un projecte. És possible que es tracti d’una proposta vinculada a l’operació de la
capella. La gran peça que allotja l’escala s’entén millor com a part de la seqüència de sales
que forma, en el dibuix del primer pis, amb el el Gran Salon i el Salon de la Chapelle. De fet,
es situa a eix respecte el saló de la capella (33). Aquesta seqüència encara és més evident
a la planta baixa. En tercer lloc, com dèiem a l’inici del capítol, la capella. L’any 1701, ja ho
hem dit, encara falten nou anys perquè s’acabi de construir la capella. La que l’any 1701 està
en funcionament, està emplaçada just al costat. Té dues alçades i coincideix amb l’espai que
Mortin anomena el Grand Saló, amb el número 32.
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Capítol 10

LA PLANTA PRIMERA DEL COS CENTRAL
1. Atribucions dels espais / 2. Al voltant dels patis
/ 3. Els ducs de Borgonya / 4. Els espais de la
representació / 5. La gran galeria / 6. La galeria
com a carrer major: el darrer moviment de la cambra
del rei

1. ATRIBUCIONS DELS ESPAIS
En relació a la planta baixa
Al capítol 6 hem examinat la planta baixa del cos central, hem avançat alguns comentaris sobre el
conjunt de l’edifici més enllà de la planta baixa. Especialment aquells vinculats amb els canvis.
Dèiem que molts dels desordres que percebiem a la planta baixa, venien provocats per decisions que
es prenien adalt, on hi ha l’apartament del rei.
Deixant de banda els usos que s’hi allotgen, de seguida en parlarem, existeix una diferència
fonamental entre la planta primera i la planta baixa. Els primer pis del cos central és el lloc on
l’ala sud i l’ala nord es troben. Hem vist que en planta baixa no hi havia una connexió “coberta”
entre el cos central i les ales laterals. Pel que fa a la continuitat interior del castell, els passatges a
jardins suposaven una fractura entre el cos central i la resta del castell. A més, les peces situades en
l’articul·lació impedien la circulació. Al costat sud, la petita sala de la comèdia; al costat nord, la
capella en funcionament fins 1710. Per contra, al primer pis, la comunicació entre les ales laterals i
el cos central és total. Al final d’aquest capítol caldrà dir alguna cosa més. En tot cas, és important
apuntar-ho ara perquè sense tenir-ho en comte la planta primera és incomprensible. Si el pati de
marbre a la planta baixa era el centre de la relació est-oest sobre l’eix solar; la gran galeria o galeria
dels miralls a la primera planta és el centre de la relació nord-sud dins del castell.
Així, la creu que crèiem veure en la planta del recinte de Versalles [fig.13 cap.9], és també l’expressió
de dos moviments que es creuen a l’espai. A la cota del terra, un moviment d’ascens i descens sobre
l’eix est-oest que va de la ciutat als jardins; a la cota del primer pis, un moviment horitzontal, que en
direcció nord-sud articula la vida públia dins de la casa del rei a la manera d’un carre major.
La planta primera del cos central és el nus per on passa aquest moviment i el desplaçament de la
cambra del rei hi té molt a veure.
A la planta baixa les diferents edats de la construcció marcaven la distribució dels usos, a la planta
primera no és tant determinant pel que fa al programa que s’hi allotja. Una lectura simplificada (però
il·luminadora) del primer pis ens podria fer dir que la part de l’interior, l’antic castell de Lluís XIII
al voltant del pati de marbre, acull els espais “privats” del rei, mentre que la part nova, l’enveloppe
de Le Vau, acull els espais d’aparat. En aquest sentit, el desplaçament de la chambre du roi a l’estiu
de 1701 no modificaria l’estructura general del primer pis: l’espai privat del rei es manté a la part
vella donant a ciutat; i l’espai públic, allà on el rei es representa a si mateix, es manté dins la part
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2. L’estructura en doble U (castell vell + Enveloppe) és fa més
palesa a la primera planta. La gran quantitat d’espais d’aparat
(“espais públics”) permeten disposar i caminar per les llargues
enfilades. Tanmateix, l’ordre espacial no es correspon exactament a l’ordre d’ús. L’apartament de la reina es converteix en un
obstacle per a l’enfilade més llarga (L).

nova i mira els jardins. Però això no és del tot així. Ni l’apartament del rei és un “espai privat”,
al menys no tot; ni l’apartament de la reina, desplegat al llarg de la façana sud de la part nova pot
considerar-se un espai d’aparat [fig. 3].
Allò però, que sí queda absolutament determinant per les diferents dates de la construcció, i molt
més que a la planta baixa, és l’estructura espacial. A la primera planta l’estructura en doble U és
molt més visible a causa del caràcter obert dels espais de la representació. De fet, les dues U es
transformen, dirtectament, en dues enfilades en U; la petita, al voltant del pati de marbre (són els
apartaments del rei). La gran, envoltant la petita i amb les esplèndides vistes sobre els jardins de Le
Nôtre [fig. 2].
1701, abans dels canvis de juliol
L’any 1701 el primes cos central acull els següents usos (comencem pels allotjaments): 1. El primer
apartament del rei, 2. L’apartament de la reina,1 3. L’apartament de nit del duc de Borgonya (net
del rei, Delfí de França), i 4. L’apartament de Madame de Maintenon. Cal sumar les dues ales
que s’avancen sobre el pati del castell. A la Vieille Aile, hi ha: 5. L’apartament de dia del duc de
Borgonya. I a l’Aile du gouvernement: 6. L’apartament de l’Intendent del castell, Louis Blouin,2 7.
L’allotjament del conserge, Le Bel,3 i 8. L’apartament del confessor del rei, el Père La Chaise.
Però a més dels allotjaments hi ha, sobretot, l’espai d’aparat obert a tothom. En primer lloc, la llarga
seqüencia en L; a oest: el saló de la pau, la gran galeria i el saló de la guerra; a nord, es despleguen
els grans apartaments: el saló d’Apol·lo, el saló de Mercuri, el saló de Mart, el saló de Diana, el
1 Evidentment no utilitzat per la reina, morta des de1683.
2 N’hem parlat al capítol anterior, l’intendent de Versalles.
3 Es conecta amb les peces de la planta baixa
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3.
DISTRIBUCIÓ D’USOS A LA PRIMERA PLANTA DEL COS CENTRAL, DE
LA VIEILLE AILE I DE L’AILE DU GOUVERNEMENT.
Document de treball per situar la distribució d’usos a la primera planta.
El dibuix de suport és un muntatge de diferents plànols. El de Mortin (cos
central); un plànol de la capella de 1700 (BNF), i un plànol de Dubois per a
l’ala sud i l’ala nord.
Pel que fa als colors:
- El color blau es pot considerar espai públic. Són els espais de representació
oberts als cortesans, curiosos, visitants, etc.
- La resta (grocs, taronges, marrons) són allotjaments.
L’apartament del rei (groc) es pot dividir en tres sectors: 1. AP, apartaments
priovats del rei. 2. Groc (cambra, salon quadrat, consell), peces de representació amb accés controlat. 3. Groc ratllat amb blau, peces de l’apartament del
rei transitables.
- L’apartament de la reina (l’any 1701 ocupat per la duquesa de Borgonya)
està marcat amb taronja. El ratllat blau sobre taronja (Saló de la Pau) és un
espai d’aparat, que a la llarga acaba usant-se com part de l’apartament de la
reina.

279

4

4. Plan du premier étage du Château de Versailles, Jacques Dubois, 1732 (68 x 50,5 cm;
BMV-CRCV). Quan Dubois publica aquest dibuix, fa deu anys que Lluís XV s’ha instal·lat
a Versalles. Tot i que encara no s’han dut a terme reformes importants, cal mirar el dibuix
amb precaució.
Un dels punts d’interès d’aquest plànol, a més de la qualitat del dibuix, rau en el fet
d’indicar amb la lletra “E” quins espais estan dividits en alçada amb un entresol.
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saló de Venus i el saló de l’Abundància. Encaixat entre els grans apataments i l’apartament del rei,
tancant el pati, hi ha una altra de les peces més emblemàtiques del Versalles de Lluís XIV: l’Escala
dels Ambaixadors, ja la coneixem. A l’altra costat del pati, l’escala de la reina, l’accés ordinari al
castell. A la primera planta, l’escala de la reina té tres sortides. Una cap al pati de marbre, hi ha el
vestíbul des d’on tant accedim a l’apartament del rei com al de Madame de Maintenon. Una altra,
cap al sud, dóna al saló de marbre, on hi ha el guàrdies de la reina; la sortida est dóna una altra
gran sala de guàrdies i algún altre petit saló que actua com a espai de dégagement; a través d’ells
s’accedeix als allotjaments de la Vieille Aile (Duc de Borgonya) i, sobretot a l’Ala sud on s’allotgen
els prínceps.
Cal comptar també els espais de servei, en els espais intersticials i gairebé sempre amb ventilació als
patis interiors. A més d’allotjar els servents de guàrdia, les chaises percées i altres usos subsidiaris
de les grans peces, són importats sobretot perquè és on s’encaixen les escales privades. Per als
criats, però també d’ús ordinari, ràpid i privat, pels membres mateixos de la familia reial. Caldria
veure com són algunes d’aquestes peces i, sobretot veure com s’usen.
Quan hem descrit la planta baixa en el capítol 6 ha estat inevitable tractar alguns temes que en
realitat afectaven a tot el cos central. En aquest sentit, aquest capítol, dedicat a la planta primera,
especialment quan es parla dels allotjaments, serà molt més descriptiu. Referir l’ús de cada peça i
destacar, si cal, algun tret important. El seu sentit és proveir-nos d’informació indispensable, per
poder entendre el proper capítol, “Tots els llits del rei”, on recuperem la descripció de Félibien en
relació a la proliferació de chambres du roi.
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6. Detall del plànol de Mortin. Una de les peces de l’apartament de Madame de Maintenon, cau dins la Vieille Aile (A).
Just al damunt del passatge que uneix el pati del castell amb els jardins. A l’apartament, un pas obert en diagonal
sobre el gran mur, l’uneix amb la resta de peces. A banda de l’enginyós pas, és un altre bon exemple de la dissociació
entre l’ordre exterior del castell i l’ordre interior de les seves distribucions. Tot i que els dibuixos ens poden fer perdre
l’escala i fer creure que es tracta d’un allotjament petit, només cal mirar una fotografia des de l’exterior (sis grans
finestrals) per adonar-se del contrari.
7. Detall del plànol de Dubois. A la planta de Dubois de 1732, no hi ha marcat cap entresol. Però a la planta
de Mortin de 1714 veiem unes escales que ens indiquen la seva existència. És probable que quan el rei mori
i Madame de Maintenon abandoni l’apartament s`hi facin canvis. L’état de 1741, aleshores s’hi allotja el comte
de Clermont, inclou quatre peces amb xemeneia, cosa que no acaba de coincidir amb el dibuix de Mortin. De
vegades, els espais d’entresols on s’allotgen els criats podien situar-se sota i no sobre (així passa amb els
gabinets interiors de la reina). En aquest cas, no és probable que les escales baixin. Sota l’apartamentd e M.
de Maintenon hi ha la loggia que dóna pas a l’escala de la reina. Sabem que els soldats del cos de guàrdia
dels cent suïssos en planta baixa (veure capítol 6) tenien prohibit fumar per no molestar a M. de Maintenon:
“(...) et comme l’appartement de Mme. de Maintenon (qui est aujourd’hui celui de M. le comte de Clermont) est
au-dessus de cette salle, il leur était très sévèrement défendu d’y fumer ; Louis XIV n’a jamais pris de tabac et
n’aimait pas l’odeur (...)” Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735-1758). Louis Dussieux et
Émile Soulié, éd., Paris, 1860-1865, 17 vol. Volum 16, pàg. 348 (citat per Newton).

2. AL VOLTANT DELS PATIS
El vestíbul i l’apartament de Madame de Maintenon [figs.6,7]
L’escalier semble ètre fort agrandi par l’ouverture d’une arcade qu’on a faite en haut vers le
septentrion. Elle y aporte un nouveau jour, & y fait voir un palier, qui contient tout l’espace du
vestibule qu’on trouvoit proche de la Sale des Gardes de l’apartement du Roi. Ce nouveau palier
est incrustée de marbre, ainsi que le reste de l’escalier; & il y a sous l’arcade une balustrade aussi de
marbre por y servir d’appuy.4

L’accés principal a l’apartament del rei, l’accés principal “al castell”, es fa a través del vestíbul. El
replà del primer pis de l’escala de la reina té tres sortides. Des del punt de vista de qui arriba: Cap a
la dreta (sud), la Sala de guàrdies de l’apartament de la reina; davant (est), a la Gran Sala des Gardes
du corps;5 a l’esquerra (nord) cap al vestíbul. Aquest darrer moviment és el més natural. Una gran
arcada, oberta en el mur el 1680, aboca l’espai del vestíbul sobre l’escala i els converteix en un sol
espai.
Aquest vestíbul (10) amb vistes al pati del castell tant ens permet entrar a l’apartament del rei com
a l’apartament de la seva nova esposa, Madame de Maintenon (3). Madame de Maintenon ocupa
aquesr espai des de1682 fins l’any que mor el rei, 1715. És aquí on el rei passa els vespres, encara
que sempre acaba tornant al seu llit per poder iniciar el cerimonial del lever al matí. Una de les
poques referències que tenim per saber com era l’apartament la trobem en la descripció de SaintSimon.
4 FÉLIBIEN, 1703, op cit. Pàg. 337
5 Molts plànols també l’anomenen “magasin”
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8. Vista sud de la Cour du château i part de la cour de marbre. Al primer pis, a l’esquerra, el balcó sobre el
passatge que va al parterre du midi (1), és de la peça (A) de l’apartament de madame de Maintenon dins l’àmbit
de la vieille aile. Les següents cinc obertures (2-6) també formen part del seu apartament (dues a est i tres a
nord, sobre la peça dels suïssos i la loggia que dóna accés a l’escala de la reina. Les dues ﬁnestres següents /
(7-8) donen al vestíbul. La següent cantonada es correspon amb la sala de guàrdies del rei (9-11); una ﬁnestra
per l’escala que puja de la garde-robe (12) i tres per a la premier antichambre o antichambre du grand couvert
(12-15).

Distribució general de l’apartament del rei
Des del vestíbul s’entra a la primera peça del primer apartament del rei: la sala de guàrdies del
rei. Amb aquesta peça, si mirem la planta, ens adonem que l’escala de la reina queda totalmente
envoltada de sales de guàrdies [fig.9]. És impossible internar-se en la primera planta del castell,
sense passar pel la vigilància dels soldats. [fig. taques de control]. Quan parlem dels espais públics
a l’interior del castell, oberts a tothom, no és un eufemisme; és literal. Els cossos de guàrdia a
l’interior del castell, protegint els accessos als apartaments principals, ens indiquen que la lògica de
circulacions interior participa de la lògica exterior de la ciutat.
Encara que la sala de guàrdies del rei forma part de l’apartament del rei, també s’ha d’observar que
aquesta peça i les dues següents (ho hem dit abans: l’Antichambre du Grand Couvert i l’Antichambre
des Bassan) formen també part de la circulació que uneix escala i gran galeria, espais per tant, si el
rei no dorm, oberts a tothom que construeixen aquest carrer elevat pautat en sales. També des d’aquí
entenem l’importància de la sala de guàrdies.
Entès des de la lògica privat/públic, l’esquema distributiu del primer apartament del rei s’entén
millor. La distribució sobre la que s’operaran els canvis de 1701 és de 1684; quan després de la
mort de la reina, el rei amplia el seu apartament interior ocupant les peces del costat sud del pati de
marbre, i convertint-ho tot en el seu primer apartament. És aleshores quan l’apartament que ocupava
fins aleshores, a la part nova mirant a nord, esdevé espai públic.
L’apartament del rei es desplega en U al voltant del pati de marbre. Es prolonga pel costat nord amb
la Petite Galerie de Mignard (CC30.15-CC30.17) i ocupa part del pati nord (Cour des cerfs) amb
l’escala, el gabinet dels llibres (CC30.13) i el saló Oval (CC30.14). La situació de la chambre du
roi (CC30.4) divideix l’apartament en dues parts ben diferenciades. Al sud, com hem dit, les peces
obertes; les que queden a l’altra banda de la chambre, les peces d’accés molt més restringit.
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9. Sobre el plànol de Mortin hem assenyalat amb trama els espais destinats al control. Es tracta de les sales de
guàrdies al voltant de l’escala de la reina. 10. Detall del plànol de Blondel de 1735 on s’aprecia l’escala “entre
murs” que puja de la garde-robe i la ﬁnestra esbiaixada.

Salle des Gardes du roi i Antichambre du Grand Couvert
La descripció de Piganiol de La Force no diu res sobre l’arquitectura de la Salle des Gardes ni de
l’Antichambre du Grand Couvert. Només enumera els quadres que hi ha penjats, la majoria de
Parrocel. La de Félibien tampoc fa cap referència a “l’arquitectura” de les peces. Sí fa menció a l’ús
de l’antichambre: “ou l’on sert le Roy quand il mange en public”.6 I també a la porta que connecta
l’antichambre amb l’apartament de nit del duc de Borgonya (A).
Aquestes dues sales es creen l’any 1684 i substitueixen les dues peces de l’apartament del Gran
Delfí abans que s’instal·li a la planta baixa, i de l’escala i de l’avantcambra del petit apartament de la
reina. Com la crujia de l’antic castell de Lluís XIII era massa estreta per allotjar les noves funcions,
s’enderroca el mur que dóna al pati interior i s’en construeix un de nou ocupant-ne una part. N’hem
parlat al capítol 6, en relació a l’aparició de dos murs de càrrega a la planta baixa, entre els quals
passa el corredor que uneix l’apartament del Gran maître de la garde-robe amb la garde-robe.
La primera sala és la dels Guàrdies del rei (11: fig.1), que vetllen per la seva seguretat. Controlen
el pas al seu apartament i també el pas a la gran galeria. És una peça àmplia, d’uns cent-cinquanta
metres quadrats amb un alçada de 8,45 metres (no hi ha cap entresol), cosa comprensible, si pensem
en la gran quantitat de gent que passa per aquí. Tots poden veure els armers dels soldats i els llits
de vetlla.S’orienta a nord, amb dos finestrals bastant separats (en façana hi ha un peculiar doblat de
pilastra) que donen al pati de marbre.
La Garde-robe del rei es situa just a sota d’aquestes dues peces i és per això que aquí apareix l’escala
que puja de la planta baixa, amagada en el doble mur que separa la sala dels guàrdies de la primera
avantcambra. També és interessant el tall esbiaixat en el mur per il·luminar l’escala amb una finestra
que es deu a l’ordre de façana. És dificil de percebre tant a Mortin com a Dubois, a l’aixecament de
6 FÉLIBIEN, 1703, op cit. Pàg..58
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Blondel de 1735 és clarament visible [fig.9]. L’escala té sortida a l’Antichambre.du grand couvert.
L’ús dels murs gruixuts permet permeten forats allotjats, passos esbiaixats com el de madame de
Maintenon o la finestra de l’escala. Tanmateix, aquí es tracta d’un fals “mur gruixut”; més aviat un
mur de càrrega doblat amb un envà per amagar-hi una escala.
La Gran avantcambra (Grande Antichambre), també coneguda com l’avantcambra del gran cobert
(Antichambre du Grand Couvert) és més petita, té la mateixa amplada però no arriba als nou metres
de llargada. Orientada a nord, els tres finestrals donen al pati de marbre.
És aquí on cada vespre a les deu de la nit el rei ve a sopar quan surt de l’apartament de Mme de
Maintenon. La cerimònia té un nom; le Gran Couvert. D’aquí el nom de la sala. És un habit que
s’inicia el 1690, després de la mort de la Delfina. El rei seu d’esquenes a la xemeneia, mirant a l’est,
com a cap de taula; cap nu, en una butaca amb un respatller molt alt. Al voltant de la taula, asseguts
en cadires plegables i ordenats en funció del seu rang, seu la familia reial:el delfí, els ducs de
Borgonya, el duc d’Anjou i el de Berry, Monsieur i Madame. El ritual del sopar s’inicia amb el crit
de l’uixier: “Messieurs, à la viande du roy!”. Una multitud de cortesans (convenientment filtrats a la
sala dels guàrdies) es desplega en semicercle davant del rei i la seva familia. L’espectacle del sopar
també és una ocasió per jerarquitzar el públic. Les dames amb dret a tamboret7 seuen en primera
fila en cadires plegables. Rere seu les dames, de peu, que no tenen dret a seure. Després, la resta de
senyors. El cerimonial és llarg i està completament reglat. Citem un fragment de la descripció de
Solnon:
Les ofﬁciers de la Maison du roi achevaient de préparer le couvert. Alots que la nef
royale (pièce d’orfèvrerie qui contenait les serviettes humides destinées à âtre présentées
a Sa Majesté et symbole monarchique que les courtisans étaient tenus de saluer) était
entreposée dans la salle des gardes voisine pour ne pas encombrer la table, le cadenas
(petit coffre de métal precieux enfermant le couvert du roi, protégé contre toute tentative
criminelle) étaits disposé à droite de l’assiette. La vaisselle était d’or.
Un cop la taula parada, arriba la “viande ru roi”. Els aliments es preparen a les cuines. AL capítol
anterior les hem situat. L’itinerari fins aquí no és curt. El rei no acostuma a menjar calent. El seguici
del menjar del rei el formen unes vint persones. Pugen per l’escala dels prínceps fins arribar al nivell
del primer pis i des d’aquí passen al cos central; travessen el replà de l’escala de la reina, el vestíbul
i la sala dels guàrdies del rei. Si el llarg recorregut no refreda el menjar, ho fa el control al que es
sotmès cada plat, cada cobert, cada vas, i també, i és clar, el menjar.
Quan el rei comença a menjar, els principals Officiers de la Maison es col·loquen de peu, segons
un esquema jeràrquic, rere seu; el duc de Beauvillier, primer gentilhome de la cambra, el duc de
Noailles, capità dels guàrdies (veï de La Rochefoucauld);el marquès de Livry, premier maître
d’hôtel, etc.
Sobre la taula no hi ha cap copa. Cada vegada que el rei té sed s’inicia una nova suite mecànica de
gestos i reverències. Un dels gentilhomes, després de l’obligada reverència, deixa el vas per al rei a
la taula. L’Échanson, després d’haver demanat “À boire pour le roi!”, pren del bufet el sotacopa d’or
guarnit i dos gerres, una d’aigua i l’altra de vi. Precedit pel Chef d’Échansonnerie-bouche i seguit
per l’aide du gobelet,s’apropa a la taula, fa una reverència, i aboca en una petita tassa de vermeil
doré una mica de vi tallat amb aigua. Ell mateix i el chef du goubelet el caten. Una altra reverència.
Presenten al rei el vas descobert i les dues gerres. El rei es serveix ell mateix. Quan acaba de beure,
l’Échanson torna a cobrir el vas, fa una reverència i li dóna tot al chef d’échansonnerie. Si el rei s’ho

7 El dret a tamboret és un privilegi associat al rang. En aquest cas, duquesas.
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10, 11. La planta primera del cos central, al voltant de 1792.
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12. Detall d’una secció del cos central pel pati de marbre. Hem reproduït el dibuix sencer en el
sisè capítol, sobre la planta baixa. És un document no datat, però sabem que representat un
estat comprès entre 1684 (es dobla la crujia del braç sud de la U interior) i juliol de 1701: si ens
ﬁxem en la porta de la premier antichambre o antichambre du grand couvert, veiem que la porta
es situa a l’esquerra de la peça. Condueix a l’antichambre des Bassans. La seva posició es
correspon amb la de planta de les ﬁgs. 11 i 12. Per contra, quan es construeixi el Saló de l’Oeilde-Boeuf com a gran avantcambra de la nova cambra del rei (veure ﬁg.1) s’obrirà una segona
porta, simètrica a l’existent (la marquem amb discontinua vermella).
Ala sud. Pis superior (2), la première antichambre; planta baixa (2’), una peça de l’apartament
de La Rochefoucauld, gran maître de la garde-robe.
Façana. Pis superior (4), la chambre du roi (1684-1701), (5) le Grand salon quarré, (6) le cabinet
du Conseil; planta baixa, (4’) Chambre del grand maître de la garde-robe; (6’) chambre del
Capitain des gardes du roi.
Ala nord. Pis superior (8) Cabinet des chiens; planta baixa (8`) una peça de l’apartament del
Capitain des gardes du roi.
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ha begut tot i té més set, el ball mecànica de gestos torna a començar. El sopar inclou tres serveis.8
El Grand couvert dura entre tres quarts i una hora. En dies especials els músics amenitzen la
cerimònia amb les Symphonies pour le souper du roy de Michel Ricard Delalande.
Quan el rei s’aixeca i, seguit per les dames, entra a la seva Cambra, el cerimonial es dóna per acabat.
L’any 1701 ja fa onze anys que el rei compleix el cerimonial cava vespre. Bé, cal descomptar les nits
de sojorn a Fontainebleau a Marly o a Trianon.
La primera avantcambra té altres usos. Els dilluns s’hi col·loca una taula, on tothom pot deixar
una instància [placets] adreçatda al rei. Al principi, el rei les llegia. L’any 1701 ja fa temps que ha
delegat la feina als seus ministres.
Antichambre des Bassans [3: fig.11]
En el plànol de Mortin, posterior als canvis de juliol, ja no apareix l’Antichambre o chambre des
Bassans. Cal incloure un document anterior a 1701 [figs.10,11]. Queda encaixada entre la gran
avantcambra i la gran aaleria. Se l’acostuma a nomenar, l’Antichambre des Bassans (l’avantcambra
dels Bassans), a causa de la col·lecció de pintures de la familia Bassano.9 El seu emplaçament fa que
només rebi llum del pati interior. Hi donen les tres finestres del racó sud-oest. És una mica més gran
que la cambra del rei, però massa petita per assumir les funcions que li pertoquen.
Sobretot i pel que fa a l’estructura general del castell, massa petita per ser el punt que conecta el
primer apartament del rei amb la gran galeria. Per aquí passa el gran eix de circulació que ve de l’ala
sud i va a l’ala nord.
Malgrat que la distribució dels apartaments de 1683 és diferent a la de 1702, els respectius États es
refereixen a l’Antichambre exactament en els mateixos termes:
Aupavarant d’entrer en la Chambre du Roy, il y a l’Antichambre, où l’Huissier
ne laisse entrer que ceux dont il a ordre ou qui y ont affaire. Vous remarquerés
que persone ne se doit promener dans l’Antichambre du Roy. C’est en cette
Antichambre, quand le Roy mange chés luy en public, oú l’on dresse la table de
Sa Majesté, & oú on le sert à diner & à souper en cérémonie.10
És evident que tal com està distribuït el primer apartament del rei, l’Antichambre du grand couvert
assumeix part de les atribucions que li pertoquen a l’avantcambra.
Com és habitual, la descripció de Piganiol només enumera les pintures (i no totes).11 Félibien sí
afegeix quines són les connexions de la peça. Enumera les portes. A més de les tres portes esperables
(la que dóna a l’Antichambre du Gran couvert, la de la chambre du roi i la de la Gran Galeria), hi
ha una quarta porta al mur sud que dóna als espais de servei que hi ha adosats al mur de la gran
galeria. en el pati interior.12 Just al costat de l’escala de cargol hi ha una peça on dorm el primer
Valet de Chambre.13 La resta de petites peces de servei que venen a continuació ja formen part de
l’apartament de la reina.

8 No sabem quins són els plats de 1701. Solnon ens dóna dades sobre el menu de 1702: el primer servei es composa de catorze plats
(potages et entrées); el segon servei, de quatre plats de rostits i amanides; el tercer servei, de sis plats amb entremesos. En total 28
plats. La gran quantitat de serveis, de plats, implica una desﬁlada continua entre l’Antichambre du Grand couvert i la Bouche du roi.
9 El més conegut és Jacopo Bassano (1510-1592)
10 B ESONGNE , N. État 1683, op cit. Pàg.138 i TRABOUILLET, L. État de1702, op cit.
11 P IGANIOL , 1701, op cit. Pàg.119
12 Une porte au midy conduit à un escalier de dégagement par où Monseigneur monte de son apartament à celuy du roy
(F ÉLIBIEN , 1703, op cit. Pàg. 59).
13 Mortin (ﬁg.1): peça nº 8.
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La chambre du roi [4: fig.11]
A l’estat anterior al juliol de 1701, la següent peça ja és la chambre du roi [fig.11].Aquesta cambra
del rei, data de 1684. Lluís XIV hi dorm per primera vegada el 15 de novembre. L’antiga cambra del
rei disposava de vàries portes. A més de les que connecten amb les peces dels costats, com la nova,
també disposava d’un porta que obria sobre la galeria. L’espai del llit del rei quedava en un angle de
la cambra per permetre aquest pas.
Descriure les activitats que es duen a terme a la cambra del rei és tant interessant com extens. Les
cerimònies més importants en la vida ordinària a Versalles tenen lloc a la seva cambre: el Lever i el
Coucher. Obren i tanquen la jornada.14
El rei també hi acostuma a dinar. A la una i envoltat de públic, però menjant sol. És l’anomenat
petit couvert. L’espai és versàtil. Es monta una petita taula plegable que els servents preparen a
l’avantcambra. El rei seu mirant cap al pati de marbre, cap a l’est. S’eliminen alguns elements
del cerimonial del sopar, més cerimoniós, le cadenas , la nef. El Gran Chambellan o el premier
gentilhomme serveixen al rei. En funció de les instruccions que aquests els ha donat al matí, durant
el Lever, el dinar a la cambra del rei pot ser Petit Couvert o Très Petit couvert. Monseigneur, el gran
delfí no acostuma a assistir-hi; tampoc els nets, el duc de Borgonya o el duc de Berry.15 Encara que
hi assisteixin, a diferència del sopar, el rei no els ofereix un seient. Monsieur, el germà del rei, hi va
més sovint.
A més de dormir, dinar i les cerimònies vinculades, el rei pot despatxar a la seva cambra, tot i que dues
peces més enllà hi ha la Salle du Conseil. Fins i tot rebre ambaixadors.
En resum, la cambra del rei, és un espai de representació simbòlica, i un espai versàtil. Tot i així, a la
seva descripció Félibien s’hi refereix com a La chambre on couche sa majesté. El fet de no anomenarla Chambre du roi, ens podria fer creure que aquest és el llit ordinari, mentre que el de parada resta
encara als Grands Apartements.16
Félibien descriu amb una mica més de detall la chambre où couche sa majesté:
Des pilastres dorez d’ordre corinthien ornent les lambris. Il y a des glaces de
miroir audessus de la cheminée, un grand tremeau de glaces vis-à-vis dans le côté
opposé, deux autres tremeaux semblables entre les fenêtres vers l’Orient: & côté vers
l’Occident où le le lit du Roy est ados(l)è audedans de la balustrade, est couvert d’une
tenture de velours rouge en Hiver ou de brocard d’or & d’argent à fleurs en Eté. Le
lit les sieges & les portieres sont aussi de brocard ou de velours selon les différentes
saisons. Quatre tableaux qui représentent les neuf muses , avec quelques Amours ou
Genies ornent le dessus des portes, dont celles des côtez de la cheminée donnent
entrée vers le Septentyrionm dans un gran salon quarré situe au milieu de l’ancien
château sur le vestibule pavé & lambrissçe de marbre qu’on a remarqué en bas.17
Recordem que encara no parlem de la darrera cambra. Tanmateix, com veurem més endavant, la nova
cambra de 1701 podria descriure’s gairebé en els mateixos termes. Si avui visitem el castell, podem
veure el brocat d’or i plata amb flors.
Aquesta és doncs la penúltima cambra de Lluís XIV, la que desapareixerà a l’estiu de 1701. Enderroc
del mur i unió amb l’avantcambra dels Bassans per forma el Saló de l’Oeil-de-Boeuf, una nova
avantcambra, el doble de gran, capaç d’allotjar a tota la gent que espera veure el rei,
14 Hem desplaçat ala annexes ﬁnals la descripció del Lever du Roi segons l’État de 1699, comentant alguns espectes interessant,
especialment en relació a l’espai.
15 El segon net, Philippe d’Anjou, ja no apareix a les cerimonies que descriu l’État de 1702; ja és rei d’Espanya.
16 Entre 1672 i 1684 l’apartament del rei es disposa al llarg de la façana nord del cos central. Sobre els jardins, a les crugies de la part
nova. Són els grans apartaments. Quan els abandona per instal·lar-se al voltant del pati de marbre es converteixen en espais “públic”.
Ocasionalment, es cedeix una cambra a Philippe d’Anjou quan visita Versalles en qualitat de rei d’Espanya.
17 FÉLIBIEN, 1703, op cit. Pàg, 59-60
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Grand Salon quarré [5: fig.11]
Tot i que l’any 1703 ja no existeix, Félibien també descriu amb detall el Grand Salon quarré (el gran
saló quadrat).18 És exactament el mateix recinte on a partir de 1701 hi haurà la cambra. Aleshores
però, s’anularan les tres portes que obren a la galeria. Deixarà de ser possible creuar la mirada d’est a
oest, de ciutat a jardins des de l’eix solar. És per aquestes portes, que des de la galeria apareixen com
tres miralls més que el rei surt cada matí per anar fins la capella. Surt de la seva cambra justament
per sota d’una de les pintures de Le Brun més significatives: Le roi gouverne par lui même.
Abans de fer la galeria, el saló tenia sortida directe a la terrassa de Le Vau, la porta del mig, encaixada
sobre l’eix solar, s’alineava amb la font que hi havia al centre de la terrassa amb els jardins de fons.
Aquesta peça també se l’anomena Le salon où le roi s’habille. En realitat és un espai que, al igual
que la cambra, pot acollir diverses funcions. Tot que segons el nom és aquí on el rei es vesteix, el rei
no posa per a Rigaud en aquesta peça quan pinta Louis XIV en coutume royal, ho fa a l’apartament
de Madame de Maintenon.
Si bé és cert que els imminents canvis de l’estiu de 1701, convertiran aquest saló central en la
cambra del rei, el cert és que abans ha tingut una llarga vida, disset anys, en la que ha participat en
algunes de les celebracions més sonades: el prometatge del duc de Chartres amb Mademoiselle de
Blois, el 17 de febrer de 1692; durant el ball que es fa a la gran galeria per celebrar la boda dels ducs
de Borgonya el desembre de 1697, s’obren les tres portes i s’hi instal·la l’orquestra.19 Ni tan sols fa
dos anys, el el 25 de novembre de 1699, Le salon où le roi s’habille aculll’homenatge que el duc de
Lorraine va retre al rei.
Abans que el rei s’instal·les al voltant del pati de marbre, aquest saló eparava els apartaments del rei
i de la reina. Abans de la construcció de la galeria, era l’únic pas cobert de nord a sud [fig: planta
primera enveloppe].
Abans que el rei comencés a remodelar l’antic castell, aquest recinte allotjava l’escala central del
castell de Lluís XIII.
L’any 1701, la descripció de Piganiol de La Force, l’anomena Grand Salon. Ja sabem que a Piganiol
no li interessa descriure l’arquitectura. Altra vegada es limita a enumerar allò que conté: sobre la
porta que dóna a la chambre du roi, un retrat del marquès d’Aytonne pintat per Van Dyck; a la porta
oposada, un autoretrat del mateix pintor. També hi ha sis quadres de Valentin,20 pintor especialment
estimat per el rei: quatre retrats dels evangelistes, una escena de Crist amb els fariseus mostrant-li
la peça de plata per pagar el tribut; i una bohemmienne que diu la bonaventura. Piganiol enumera
més quadres. No els descriu. Tans sols dóna les dimensions i el tema del quadre. Un Dominiquino,
sobre la xemeneia, amb una Santa Cecilia; quatre peus amb deu polzades d’alçada, per tres peus i
quatre polzades de base.21
La descripció de Félibien ens dóna més notícies sobre l’ambient del Saló central. Val la pena
pendre nota, l’arquitectura, és a dir, els revestiments dels murs, del sostre i del terra, es conservaran
pràcticament igual quan s’instal·li aquí el llit del rei. És època de penúries, la solució serà econòmica,
els ajustos, pel que sembla no afecten només als apartaments dels cortesans.
Ce Salon plus exhaussé qu’aucune autre piece du premier apartement du Roy occupe,
outre la hauteur entiére de l’étage où il est, toute celle de l’attique qui est audessus, & une
18 Ibíd. Pàg. 60.
19 SOLNON, Jean-François. Histoire de Versailles. Éditions Perrin, Paris, 2003. pàg.148.
20 Valentin de Boulogne és un dels tenebristes francesos inﬂuenciats per Caravaggio. La seva mort prematura ens ha impedit saber
si s’hagués “convertit” a l’aticisme propugnat per Richelieu, tal com varen fer altres pintors com Simon Vouet.
21 PIGANIOL p.120-122
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partie de la hauteur du comble dont la voûte du même salon est couverte en forme de
pavillon. Il a environ trente piedes de chaque côté.
Dans son lambris dont tous les ornements sont dorez on voit seize grans pilastres
d’ordre composite. Il y en a huit proche des angles, & les huit autres placez de distance en
distance dans les quatre faces, y forment avec ceux des angles douze intervales presque
égaux. Des fenêtres du côté de l’Orient & de grandes portes qui servent du côté de
l’Occident à entrer dans la grande galerie haute, dont il a esté parlé; & qui occupe la place
de la terrasse mentionée dans l’ancien description, remplissent six de ces intervales : &
des six autres intervales du côté du Midy & du côté du Septentrion, quatre sont occupez
par des portes audessus desquelles des tableaux représentent l’un le portrait de Vandeix22
peint par luy-même, una autre le portrait du Marquis d’A*** peint aussi par Vandeix ;
le troisième est un Saint Jean-Baptista de Michel Ange Caravage23,& les quatriéme une
Sainte Madelaine de Guide.24 Le grand tableau de Sainte Cecile du Dominiquin25 est
audessus de la cheminée dans l’intervale du milieu du côté du Midy, & le Grand tableau
de David joüant de la harpe du même Peintre est placé vis-à-vis vers le Septentrion.
Un attique qui répond dans le Salon à l’attique de dehors est partagé en autant d’intervales
que les grand ordre inferieur. Trois fenêtres y sont ouvertes à la face du côté de la cour, &
les neuf intervales des trois autres faces sont ornez de tableaux d’anciens Maîtres, entre
lesquels il y a le tableau d’Agar dans le desert de Lanfranc, celuy de Sainte Catherine qui
épouse l’enfant JESUS entre les bras de la VIERGE d’Alexandre Veronese : six autres tableaux
sont du Valentin ; sçavoir ceux des quatre Evangelistes, un où les Pharisiens présentent à
J.C une pièce de monnoye de Cesar ; & un tableau de Boëmiens. Le neuvième tableau fait
par Manfrede représente des jeunes gens qui boivent & qui jouent.26
Tot i que la Chambre du roi encara no es troba aquí, aquesta sembla ser la peça més important del
conjunt; si més no, la més alta. Ocupa tota l’alçada, fins la coberta. És el primer que ens diu Félibien.
Les finestres de l’àtic que des de l’exterior ens podrien fer creure que donen a un altre pis, donen
al mateix interior que les portes del balcó. Significativament, Félibien remarca la correspondència
entre l’àtic interior i l’àtic exterior. S’entén doncs, que generalment l’articul·lació interior no té per
què respondre a l’exterior.
Un altre cosa remarcable de la fantàstica descripció de Félibien és la forma de descriure els
revestimennts de les parets. Cada vegada que dóna un número (de pilastres, d’empanellats, de portes
o de finestres), dóna un número total. Com si en el seu cap, imaginés les quatre parets que defineixen
el Saló desplegades sobre el mateix pla. Intuïm certa renúncia, o desinterès, a una mirada espacial.
A constatar, que a més dels intervals regulars entre pilastres, hi ha una correspondència entre la
pilastra d’un parament i la del parament que té al davant. En lloc de dir-nos que cada parament
s’organitza en tres panys verticals separats per quatre pilastres (dues de les quals es col·loquen als
angles); ens diu que hi ha setze pilastres (...) vuit de les quals estan a tocar de l’angle i les altres
vuit col·locades a la mateixa distància a les quatre cares, formant-hi amb les dels angles, dotze
intervals gairebé iguals

22
23
24
25
26
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Van Dyck
Caravaggio
Guido Reni
Dominiquino
FÉLIBIEN 1703, op cit. Pàgs. 60-62
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15. Detall del plànol de Mortin (1714) 16. Detall del plànol de Dubois (1732)

Le Cabinet du Conseil [6: fig.11]
Dues portes comuniquen el gran saló quadrat amb el Cabinet du Conseil ,bastant més estret i amb
dues finestres sobre el pati de marbre. Es tracta d’una peça amb funcions d’aparat. Quan l’apartament
del rei torna a instal·lar-se al voltant del pati de marbre (1684), aquesta peça acull les funcions del
primer cabinet del consell (l’antic saló de Jupiter), convertit després de les reformes de HardouinMansart, en el saló de la guerra.27 Em el cabinet el rei despatxa. Hi reuneix el Consell Haute,
format pels secretaris d’estat i màxim orga de govern del regne. Hi dóna audiències. Si són breus,
en el llindar de la porta que dóna al grand saló quadrat. Les portes acostumen a restar obertes, els
cortesans s’amunteguen al saló i miren com el rei treballa.28
A més de les funcions oficials, el mateix espai també acull costums “familiars”. Després del sopar a
la première antichambre, el rei s’instal·la aquí. Passa la darrera vetllada envoltat de la seva familia
fins l’hora del Coucher. Aleshores, travessa el salon quadrat i inicia la cerimònia amb la que es tanca
la jornada.
Els canvis de 1701 inclouran desplaçar el mur que separa le cabinet du Conseil i le cabinet des
perruques [figs.15,16]. El gabinet del conseil creixerà en detriment del de les perruques.
Els espais “privats”, le Cabinet des perruques [7: fig.11]
A partir del cabinet de les perruques, les peces que donen al pati de marbre pel costat nord,
s’acostumen a anomenar l’apartament privat del rei. Si les peces del costat sud del pati de marbre,
les més transitades, són al damunt de la garde-robe, les peces de l’apartament privat del rei són just
al damunt dels espais que, en planta baixa, acullen funcions de vigilància.29
Es tracta d’espais dedicats a la intimitat del rei. Cal ser prudent amb les paraules. Es tracta d’una
intimitat que, entre familiars, favorits i criats, inclou unes vint persones. Antigament, l’apartament

27 Recordem que el saló de la guerra és la peça en angle que flanqueja la galeria dels miralls pel costat nord.
28 Solnon, op. cit. pàg.148
29 Recordem: l’apartament del Capità dels gardes de corps , la petite salle des gardes du roi i la peça del lieutenant des gardes du roi
(veure capítol 6, planta baixa del cos central).
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dels banys a la planta baixa30 assumia un ús similar. Els apartaments privats, costat nord, no passen
per ocupar els antics espais de la reina. La construcció comença abans que ella mori, vers 1682.
La primera peça, conectada amb el Cabinet du Conseil i amb una porta obrint a la Gran Galeria és
el gabinet de les perruques (Cabinet des perruques). Aquesta peça tanca l’enfilade que comença a
l’Antichambre des Bassans i que passa per la Chambre du roi, le Salon oú le roi s’habille i le Cabinet
du Conseil. Fins els canvis de 1701, és una peça bastant més gran que la seva veïna el Cabinet du
Conseil.31 A més de guardar-hi les perruques, també hi ha cònsoles amb vasos i altres objectes
preciosos. Està pràcticament revestida amb miralls32. Aquest espai també és anomenat el Cabinet
des Termes, a causa de les figures que decoraven la part superior del revestiment de les parets. La
porta que donava a est, iniciava l’enfilade de sales amb finestres sobre el pati de marbre.
Salon du billard [8: fig.11]
Des del gabinet de les perruques s’accedeix al Saló del Billar33, que durant molts anys s’ha usat com
una mena de sala d’estar on només hi tenen accés els més íntims. És una peça molt ben il·luminada,
té dues finestres sobre el pati de marbre, i dues que donen al pati interior. Alguns dels cortesans que
gaudeixen de l’amistat del rei, La Rochefoucauld n’és un, aconsegueixen aquí bona part dels seus
càrrecs, entre jugada i jugada de billar. Es diu que és aquí on Chamillart va aconseguir el seu càrrec
de ministre de finances. Amb els anys, aquesta peça s’acabarà coneixent també com el gabinet dels
gossos (le cabinet des chiens), ja que és aquí on cada vespre, el rei dóna de menjar als seus gossos.
També en aquesta peça hi havia penjats els quadres favorits del rei.
Salon du petit Escalier du roi [9: fig.11]
El saló del billar es conecta per una porta amb una peça anomenada el saló de la petita escala del rei
(Salon du petit Escalier du roi o Salon sur le degré du roi). Aquesta peça és una mica més nova que
la resta. Forma part d’una ampliació de l’apartament del rei que es fa el 1692.
Dóna accés a l’escala que baixa fins a la planta baixa. Ens hi hem referit abans, quan parlàvem de les
peces de la planta baixa destinades a la vigilància. De fet, just sota del Saló de la petita escala del rei,
hi ha una peça exactament amb el mateix nom. És per aquesta peça amb el mateix nom, dèiem, que
des de l’escala el rei surt al pati de marbre, entre la petita sala de guàrdies del rei i l’apartament del
capità dels guàrdies del rei. La petita escala del rei, quan arriba a baix,també té una sortida al pati
interior. Justament, al pati, en planta baixa, hi ha tres grans pilars que amb les pilastres adosades als
murs sostenen unes voltes. Aquesta mena de porxo, suporta uns espais que al primer pis, conecten la
petita escala del rei amb els espais de servei allargassats que hi ha rere els Grans Apartaments.34 Es
tracta d’un allotjament de servei per als garçons du château. 35

30 N’hem parlat al capítol 6; l’any 1701 és l’apartament del comte de Toulouse, un dels fills bords del rei amb Madame de Montespan.
31 Avui en dia ja no existeix. L’any 1755 Lluís XV va reunir les dues peces en una, anomenada le Cabinet du Roi (LEMOINE, Pierre.
Guide du Musée et Domaine national de Versailles et Trianon. Réunion des Musées Nationaux. Paris, 1995. Pàg. 78
32 Sobre el valor sagrat dels gabinets privats veure: DUBY, Georges y ARIÈS, Philippe(dirs). Historia de la vida privada, Tomo 3: Del
Renacimiento a la Ilustración. Ed. Taurus Minor. Madrid 2001.
33 Aquesta peça ja no existeix. Actualment hi ha la nouvelle chambre; la veritable cambra de dormir que Lluís XV va fe fer l’any
1738, mantenint la de Lluís XIV com a cambra de parada.
34 És molt interessant el treball sobre aquesta mena de treballs dut a terme per Raul Castellanos. El llibre no es centra, ni molt menys,
en Versalls; pero sí en parla: CASTELLANOS, Raul. Plan Poché. Fundación Caja de arquitectos. Madrid, 2012.
35 Tant l’escala com aquestes peces al mig del pati, en el plànol de Mortin apareixen dibuixades d’una forma molt diferent a dibuixos
posteriors com el de Blondel de 1735. És de suposar que amb la reforma per a la nova Chambre du roi de Lluís XV, es replanteja tota
aquesta part. De fet, el dibuix de Dubois de 1732, no difereix gaire del de Mortin de 1714 [figs.13,14]
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Cabinet des livres du roi i Le Salon Ovale [11 i 12: fig.11]
La petita escala del rei i l’allotjament pels garçons del château no són l’única peça que envaeix el
pati. L’operació de 1692 inclou dues peces més: el gabinet dels llibres del rei (Cabinet des livres
du roi) i el Saló Oval (le Salon Ovale). Al igual que el gabinet de les perruques i el Saló de billar,
són peces que contenen els bens més preuats de la col·leció personal del rei. El Saló oval conté
nombrosos quadres i també quatre grups de bronze. Però ni des de la petita escala del rei ni des de
la sala que hi dóna accés, s’hi pot arribar. Abans s’ha de passar pel Gabinet de les àgates i joies
(Cabinet des Agates et Bijoux).
Cabinet des Agates et Bijoux [10: fig.11]
En realitat es tracta de dues peces. La més gran fa cantonada i ocupa un dels angles del pati de marbre
(és al damunt de la sala dels guàrdies del rei). Disposa de dues finestres orientades a sud, sobre el
pati de marbre, i un finestral amb balcó orientat a est.36 Aquestes dues peces tanquen l’enfilade que
s’havia obert amb el gabinet de les perruques. A la planta publicada per Solnon37 (datada després de
1692) i en altres documents escrits, rep el nom de Gabinet dels quadres (Cabinet aux tableaux). Al
de Mortin de 1714 ja surt referit com a gabinet de les Àgates i les joies. És probable que el canvi d’ús
es produeixi arran de la decoració de la Petite Galerie, pintada per Mignard, el gran rival de Le Brun,
entre 1684 i 1686. En tot cas es tracta d’un gabinet més destinat als tresors del rei. És des d’aquest
gabinet format per dues peces que s’accedeix al Gabinet dels llibres i al saló Oval.
La petita galeria [13: fig.11]
L’eix central, en planta, del Saló Oval marca la quarta i última enfilada dels apartaments del rei.
Uneix el gabinet dels llibres del rei, amb la galeria de Mignard. Aquest era l’espai que ocupava
madame de Montespan. Quan deixa de ser la favorita, i el rei l’envia a la planta baixa, l’espai queda
lliure.
Quan l’any 1684 el rei encarrega a Mignard la decoració d’aquestes tres peces, tothom entén que
el referent contra el que competeix és el de la gran galeria decorada per Le Brun, tot just acabada.
Probablement d’aquí el nom. És coneguda l’animadversió entre els dos pintors.38 A diferència de la
gran galeria, una veritable “gran via” dins dels interiors públics del castell, la petita galeria, tot i les
dimensions, té més a veure amb l’atmosfera íntima dels gabinets de meravelles.
Mignard, que fins 1684 havia treballat per a Monsieur a Saint-Cloud,39 i per al delfí a Versalles
mateix, rep el primer encàrrec directe del rei. En termes acadèmics, el context de la rivalitat amb
Le Brun és el de la querella del color. Le Brun és un aferrissat defensor del dibuix, ja que és en el
dibuix on Le Brun troba la garantia intel·lectual que permet entendre la pintura com una art liberal
36 Veure la fotograﬁa d’Atget en el capítol 6; ﬁg.36, pàg.136.
37 S OLNON , op cit. Pàg. 113
38 Suposem que molta per part de Mignard que ha vist com el seu gran rival, a més de director de l’Académie de peinture
royal (potser per això Mignard s’hi nega a entrar), no només ha obtingut els encàrrecs més importants de Versalles (Gran
galeria, grans apartaments i escala dels Ambaixadors); sinó que ha estat qui ha dirigit a tots els pintors que han treballat en
la decoració del castell.
Encara més, Le Brun ha estat qui ha decidit com fixar en termes formals el programa iconogràfic que ell i, sobretot, els
membres de La Pétite Académie, han pensat per a Versalles (els temes apol·linis per als jardins de Le Nôtre, la configuració
dels grans apartaments dedicada als planetes, etc.). Mignard no li té cap simpatia. Le Brun, al igual que el plàcid Le Nôtre,
comença a patir la competència aferrissada de Hardouin-Mansart. La llista d’obres i de programes iconogràfics de Le Brun
(especialment als jardins) que Hardouin-Mansart tirarà a terra per fer-los de nou, és llarga. Quan Colbert mort, Le Brun es
queda sense protector. Mignard és el protegit de Louvois, rival i successor de Colbert. El marquès de Louvois, ministre de
la guerra, a més de ser el sogre que La Rochefoucauld hauria preferit no tenir, és qui convertirà els soldats en obrers quan aquests
comencin a faltar (les xifres de treballadors engolits per Versalles són astronòmiques (TIBERGHIEN, 2003, op cit.)
39 Quan Monsieur encarrega la volta de la galeria de Saint-Cloud a Mignard, tracta de competir amb el seu germà, el rei,
i el seu primer pintor, Charles Le Brun. El precedent de Saint-Cloud influeix en els canvis de plans de Le Brun respecte la
galeria dels miralls (SABATIER , Gérard. Versailles ou la figure du roi. Ed.Albin Michel, Paris, 1999. )
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SECCIONS DE TREBALL D’ALGUNES PECES DE L’APARTAMENT DEL REI: 15. Deux
coupes du Cabinet des Miroirs, appartement de Louis XIV, corps central 1er étage. Vers
1684. (ANF). 16. Coupe du Cabinet des Tableaux et coupe du Salon Ovale, appartement
de Louis XIV, corps central 1er étage. État de 1692, année de dépose du lambris (ANF).
17. Coupe de la Petite Galerie au premier étage donnat sur la Cour Royale, appartement
de Louis XIV, corps central 1er étage. 1692 (ANF).
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i al pintor com un gentilhome. Le Brun és un intel·lectual. Si bé és cert que les pintures de Mignard
poden semblar més lleugeres i vaporoses, encara falten uns anys per a l’arribada dels Largillièrre
i Rigaud. En tot cas, la veritable renovació no afectarà al Versalles de Lluís XIV, ens referim, i és
clar, a Jean-Antoine Watteau.
Pel que fa a la petita galeria, les divinitats que Mignard pinta en el sostre no escapen a les habituals
temàtiques versallesques. En el centre, Apol·lo i Minerva, asseguts entre núbols i envoltant un nen
que, amb els trets del duc de Borgonya que aleshores té uns dos anys, representa el geni de França.
Les ciències i les arts, representades al·legoricament, reben regals del petit geni. En els salons dels
costats, apareixen la resta de déus de l’Olimp i altres figures mitològiques com Prometeu.
La decoració s’acaba l’any 1686. Malauradament per a Mignard, el tema escollit ja no està de moda.
En realitat ja no està de moda quan comença a pintar-lo. Le Brun, tant a la Gran Galeria (168284)com a l’escala dels Ambaixadors (1678), ja ha abandonat els motius mitològics clàssics per
començar a pintar la història del rei. Al capdavall, a finals dels setanta, a diferència del jove Lluís
XIV de la festa de 1665, el sobirà ja acumula importants fets gloriosos en el seu projecte d’estat dins
i fora de les fronteres.
Malgrat la nostra opinió (i cal tenir molt present que l’obra de Mignard ja no existeix), la Petite Galerie
de Mignard es converteix, junt amb la Gran Galeria, l’Escala dels Ambaixadors i l’Apartament dels
Banys, en un dels episodis més celebrats del castell de Versalles. Les descripions de Piganiol i de
Félibien li dediquen un gran nombre de pàgines. Moltes si tenim en compte les dimensions de la
Petita galeria en comparació a d’altres parts del castell. De fet, allò que la Petite Galerie conté, els
tresors del rei, no són dissociables del continent, és a dir, els parament decorats i les pintures del
sostre de Mignard [fig.17].
Jean-François Solnon ens ofereix una explicació versemblant sobre el tema triat a la Petita galeria.
Allà on el rei vol exposar-se al cortesans, als ambaixadors, al món en definitiva, ho fa a través
dels episodis històrics que afirmen la seva glòria. Allà on el rei vol plaure als seus íntims, exposa
els motius que el van conmoure de jove, també els fonaments de la cultura humanista. Podem
afegir que el rei oficial mira el futur i s’explica a si mateix des de la ciència; que el rei íntim
disfruta, nostàlgicament, d’un plaer de juventut que ja forma part del passat, l’humanisme. No és
això Versalles? El col·lapse del temps humanista en mans del vertigen de la ciència?
Tanmateix, res és simple. Al capdavall és Prometeu qui apareix al sostre de la Petita galeria.
La desmemòria oblidada
Tot el que hem referit del primer apartament del rei es manté tal qual l’any 1701. Els canvis de
l’estiu tan sols afectaran a les peces de la segona enfilade (Bassans, Chambre, Conseil i perruques).
Pel que fa a la resta de peces, aquelles que avui ja no existeixen, seran derruïdes al llarg del segle
XVIII. El Gabinet des termes l’any 1755; el saló del billar l’any 1738, per fer-hi la nova cambra de
Lluís XV; el saló de la petita escala del rei i el gabinet dels quadres, l’any 1754 per fer lloc al gabinet
del pèndul i al gabinet interior de Lluís XV; el saló oval, l’any 1754 per convertir-se en l’arrière
Cabinet. L’obra de Mignard no escaparà a les reformes. Una part de la galeria, la cantonada est,
serà totalment derruïda el 1769 per fer-hi la salle à manger de Lluís XV. Pel que fa a la resta, tot i
que encara s’hi conserva algun fragment de Mignard, serà desmuntat per acollir el saló on Madame
Adelaïde (filla de Lluís XV) rebi les lliçons d’italià amb Goldoni, d’arpa amb Beaumarchais o
escolti els prodigis d’un nen anomenat Mozart.
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Retrat de Maria Adelaida de Savoia,
duquesa de Borgonya, Santerre,
1709. 32. El duc de Borgonya segons
Hyacinthe Rigaud (és interessant
comparar aquest retrat amb la versió
del Prado del retrat de Lluís XIV fet pel
mateix Rigaud.

3. ELS DUCS DE BORGONYA
Matrimoni
L’any 1701 els ducs de Borgonya ocupen tres apartaments. La duquesa està instal·lada a l’apartament
de la reina (Grand Appartement de la reine40). El duc disposa de dos apartaments. Un és l’enorme
apartament a la Vieille Aile (VA36); l’altre el formen tres peces, una més aviat petita, al bell mig del
pati de Monseigneur. Se l’anomena Appartement du nuit du duc de Bourgogne. Dels tres apartaments
dels ducs, aquest és, no hi ha dubte, el menys aparent, però també el que més ens interessa perquè
forma part activa del desplaçament de la chambre du roi a l’eix est-oest. Però millor anar per parts.
El desembre de 1697 Louis de France, delfí de França, duc de Borgonya, es casa amb la seva cosina,
Maria Adelaida de Savoia. És filla del duc de Savoia, Víctor Amadeu II de Savoia;41 la seva mare és
Anna Maria d’Orleans, filla del primer matrimoni de Monsieur amb Henriette d’Anglaterre. El seu
esposori està lligat al tractat de Rijswijk, signat del 20 de setembre de 1697, i que posa fi la guerra de
la Gran Aliança.42 Quan es casen, Maria Adelaida té dotze anys (nascuda el 1685) i el duc de Borgonya
en té quinze (nascut el 1682). Fins l’any 1699 no reben l’autorització per dormir junts. Fins aleshores
(i així seguirà sent), Maria Adelaida s’allotja a l’apartament de la reina i el duc del Borgonya al primer
pis de la Vieille Aile.
L’apartament de la reina
Jean-François Félibien dedica unes quantes pàgines a l’apartament de la reina; exactament, vint-i
dues, de la 176 a la 199. Comença així:
À côte de cette cheminée [del saló de la Pau], une des portes de l’appartement de la
Reine qu’ocuppe Madame la Duchesse de Bourgogne. Cet Appartement est le seul
qui nous reste à considérer. Il y a quatre grandes pièces peintes.43
40 Apartament CC33, segons la numeració oﬁcial referida per Newton.
41 Víctor Amadeu II de Savoia (1666-1732), a més de ser el duc de Savoia des de 1675, va ser rei de Sicilia entre 1713 i 1720; i rei de
Sardenya entre 1720 i 1732.
42 Iniciada el 1688, a França se l’anomena Guerre de la Ligue d’Augsbourg. És la guerra d’Europa contra la política expansionista
de França. L’escenari es Europa, i és clar, però també es lliura a Amèrica del Nord entre colons francesos i anglesos. Marca l’inici de
l’empobriment i decliu del regnat de Lluís XIV. D’altra banda, les renúncies territorials de Lluís XIV a favor d’Espanya (gran part dels
Països Baixos Espanyols tornen a Carlos II), situen els Borbons en un bon lloc de cara a la successió espanyola. Carlos II deixarà la
corona a Philippe d’Anjou.
43 F ÉLIBIEN , 1703, op cit. Pàg.176
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APARTAMENTS DE LA REINA,
Comparació entre l’estat de 1701
i l’estat original a l’Enveloppe de
Le Vau: 20. Detall del plànol de
1714. 21. Detall del dibuix de
Norberg-Shulz.

Així, quan Maria Adelaida és instal·lada al gran apartament de la reina, aquest disposa de quatre
peces: Una chambre (CC33.4), un antichambre44 (CC33.3), el Grand Cabinet (CC33.3), i la sala
dels guàrdies (CC33.1).45 Es disposen en filera sobre la façana sud del cos central, a la part nova.
Originalment, segons el projecte de Le Vau de 1668, els apartaments de la reina eren perfectament
simètrics als del rei.46 Les reformes de la Gran Galeria a partir de 1678, van alterar la seva
organització i també la coherència iconogràfica del conjunt pictòric dels sostres que posen nom a
cada peça. Al igual que l’apartament del rei, cada peça estava dedicada a un planeta. Així, segons
l’esquema inicial, la chambre de la reine, estava dedicada a Apol·lo, al igual que la chambre du roi;47
l’antichambre a Mercuri i la Sala de Guàrdies a Mart.48 Aquesta sala de guàrdies (1668-1672) és el
que la descripció de Félibien anomena el Grand Cabinet.
Al igual que els Grans Apartaments del rei, la construcció de la gran galeria i els dos salons, va fer
que l’apartament de la reina perdés les tres peces amb finestres a oest. La de la cantonada, el Grand
Cabinet es va convertir en saló de la Pau. Tanmateix, a la pràctica, va continuar funcionant com a
grand cabinet de l’apartament de la reina,49separat de la resta del conjunt espacial que forma amb la
gran galeria i el seu simètric, el saló de la guerra.50
En tot cas, per compensar la pèrdua de les tres peces a la façana oest, ocasionada amb la construcciñó
de la galeria i el saló de la Pau, l’apartament de la reina, es va ampliar agafant una peça més a l’est.
Així, el grand Cabinet, que de fet funcionava com una gran avantcambra, es situava a l’antiga sala
dels guàrdies; i aquesta es desplaçava a la peça annexionada, on fins aleshores havia estat emplaçada
la capella del castell. La capella, al seu torn, es desplaçava a la peça del costat fins saltar a l’altra
costat del pati l’any 1681. Aquest gran espai, es convertia en la Grande salle des Gardes.
44 També anomentat Saló dels nobles.
45 Avui en dia no queda res de la decoració original. Tot va ser refet per a la reina Maria Leszczyńska, esposa de Lluís XV.
46 Els grans apartaments que l’any 1701 el rei ja no ocupa.
47 Originàriament, en els apartaments del rei a l’Enveloppe, els Grans apartaments, l’actual sala del tro era la Chambre du roi, i
l’actual chambre du lit era l’Antichambre. En parlem en el següent capítol.
48 SABATIER, Gérard. Versailles ou la ﬁgure du roi. Ed.Albin Michel, Paris, 1999. Pàgs.137-14.
49 El saló de la Pau va quedar llest més tard que la gran galeria, l’any 1686.
50 A huit heures fut tiré un feu d’artiﬁce au bout de la pièce d’eau des Suisses, que les convives admirèrent du Grand Cabinet de la
mariéé [la duquesa de Borgonya] (Salon de la paix). Ho explica Mathieu Da Vinha a partir d’una carta de la princesa Palatina (DA
VINHA, Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009. Pàg.227)
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Tornant a l’apartament de la reina, el joc de peces creava un desajust entre la iconografia dels sostre
i l’ús de la peça. Que la gran avantcambra o Grand Cabinet (CC33.2) ocupi l’any 1701 l’antiga sala
de guàrdies, explica que el seu sostre estigui dedicata a Mart, el déu guerrer. Pel que fa als guàrdies
de la reina, sobre els seus caps ja no comptaven amb la protecció de Mart, sinó de Jupiter.
Els canvis a l’apartament de la reina generats per la construcció de la galeria, més els que la mateixa
operació generava en els apartaments del rei,51 també desfeia la simètria entre peces i temes. Així,
l’única peça que continuava usant-se segons el previst (el saló d’Apol·lo com a cambra de la reina),
deixava de correspondre’s amb la cambra del rei al Saló d’Apol·lo, que per causes que més endavant
analitzarem, passava a ocupar la el saló de Mercuri, quedant el d’Apol·lo com a saló del tro.
En definitiva, les alteracions introduïdes amb l’operació de la galeria trenquen les correspondències
us-mite i també les simetries rei-reina. I aquesta és la dispòsició que la duquesa de Borgonya es
troba quan s’hi instal·la a finals dels noranta.
La duquesa de Borgonya també disposava d’una sèrie de peces, molt més petites, que s’aliniaven
ventilant al pati interior. Al principi es tractava de passos pels criats que servien a la reina. Quan la
duquesa de Borgonya s’hi instal·la, tan sols afegeix a l’àtic un espai dedicat als banys. També una
passera amb una baranna de ferro forjat que envolta tres costats del pati de Monseigneur (M:fig.20).
Les descripcions de l’època no acostumen a dedicar massa espai als apartaments de la reina, més
enllà de referir la seva situació i nombre de peces. Félibien sí les descriu acuradament, encara que
pràcticament es limita a les pintures. La descripció en enfilada comença després de descriure el
saló de la Pau. Tanmateix, enlloc d’entrar directament a la cambra de la reina per la port que ell
mateix esmenta (veure més amunt les tres línies que hem citat), gira cua i dóna la volta passant pel
primer apartament del rei. Probablement es tracat d’explicar l’apartament de la reina seguint l’ordre
“natural” de l’enfilada:
La premièr est la sale des gardes : Por l’aller voir il faut par une des portes de la grande
galerie passar dans la chambre des Bassans que nous avons remarqué dans le premier ou
petit apartement de Roy : Et de là, aprés avoir traversé l’antichambre, la salle des gardes
& le vestibule du même apartement de Sa Majesté , le palier du petit escalier de marbre
conduit vers le midy, comme il a déja été dit, à l’apartement de la Reine ; & premiérement
dans le sale des gardes. Elle est toute pavée & lambrissée de compartimens de marbre.
La corniche & les ornemens de sculpture de cette sale sont dorez: & la voûte audessus
de la corniche est enrichie des peintures que nous avons remis à décrire ici, & qui avoient
esté destinées pour ornes dans le grand apartement du Roy, l’un des tres pieces qu’on en
a retranchées,52 quand on ﬁt la grande galerie & les deux salons.
Deux tableaux particuliers qu’il faut expliquer d’abord, sont placez sous la corniche dans
les bordures de marbre verd & blanc ornées de festons de ﬂeurs. Le plus grand est du
côté de l’orient. Le peintre ny a représenté la naissance de Jupiter ﬁls de Saturne avec
des ailes au dos, & assis au haut d’une montagne qui n’est autre que le mont Ida , paroît
dévorer la pierre envelopée de linge que le Rhée luy ﬁt présenter au lieu de son enfant lors
qu’elle fut accouchée de Jupiter. Rhée est assise contre un arbre au bas de la montagne.
Son habit est blanc & son manteau bleu. Jupiter nouvellement né est entre ses bras. Elle a
de la beauté ,& l’on remarque sur son visage quelque sorte de crainte melée d’esperance.53
A partir d’aquí segueixen disset pàgines on Félibien descriu les pintures i fa alguna al·lusió a les
cornises i els elements que les adornen. A la pàgina 196 recapitula:
51 Ens referim als Grands apartaments que l’any 1701 ja fa temps que no són l’apartament del rei. En parlarem més avall,l quan
abordem els espais de la representació.
52 Es tracta de la pintura del sostre d’una de les peces de l’apartament del rei que desapareix a causa de la galeria i s’instal·la a la nova
sala de guàrdies de la reina. El tema és Jupiter.
53 FÉLIBIEN 1703, op cit. Pàgs.176-178
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Tout cet apartement occupé par Madame la Duchesse de Bourgogne & où
l’appartement de nuit de Monseigneur le Duc de Bourgogne se communique, reçoit
son jour du côté du midy: Et de ce même côté une odeur agréable qui vient de
l’orangérie le parfume sans cesse.
On ne parlera donc point ici de tous les autres ornemens des plafonds, ni de ce qui
embellit le dessus des portes, ni de divers tableaux des plus excellents maîtres qu’on
y voit, entre lesquels il ya plusieurs portraits du Roy, & un tableau de la famille
de Monseigneur & de feu Madame la Dauphine peint par Mignard le romain; des
portraits de la Reine mere, du Roy, & de la feu Reine Marie-Théréze d’Autriche (...)
On laisse aussi à considérer dans ce grand appartement, ainsi que dans le grand
appartement du Roy, divers cabinets portatifs ornez de colonnes & de figures
de vermeil doré & enrichis de peintures, d’émaux & de toutes sortes de pierres
précieuses. Et enfin l’on n’enterprend point de rien dire icy de tout ce que l’on voit
encore de précieux & de beau parmy les riches bigeoux qui rendent les cabinets
de Madame la Duchesse de Bourgogne infiniment plus considerables que ceux
d’aucune autre Princesse de l’europe.54
És interessant. Després d’una llarga descripció de les pintures que hi ha a l’apartament de la duquesa
de Borgonya, dues observacions d’un altre ordre: la llum de migdia i la bona olor dels tarongers.
Després, s’anuncia una abundància que el redactor ja no té temps (o espai) de descriure.
Apartament de dia del duc
A la primera planta de la Vieille Aile, s’hi allotjaven els tres fills de Monseigneur. Entre ells, el
primogènut, el duc de Borgonya. També s’hi allotjava la Maréchale de la Motte-Houdancourt que
se’n feia càrrec. Quan els nens es fan grans passen a mans d’un gouverneur i se’ls trasllada a l’ala
nord. El gran, el duc de Borgonya és queda sol a la vieille aile. En principi, hi havia una projecte
per buidar tot l’interior i crear una sèrie de peces sota una mateixa volta. Finalment la reforma no
tira endavant. El duc de Borgonya s’adapta la distribució espacial existent. Fins que el seu pare,
Monseigneur, no mori l’any 1711, continuarà ocupant aquest espai. Quan es traslladi a l’apartament
del seu pare, la primera planta de la vieille aile tornarà a estar ocupat per els enfants de France, però
en aquest cas seran els seus fills. Els dos primers fills moren nens; el primer amb un any (17041705) el segon, amb set (1705-1712), poc després dels seus pares. El tercer, nascut l’any 1710, és
el futur Lluís XV.
Apartament de nit del duc de Borgonya
Tal com mana la tradició, tota la cort assisteix a la nit de noces dels dos recent casats, els ducs de
Borgonya. Ella té dotze anys i ell en té quinze. L’espectacle no s’allarga massa. La nit de noces no
passa d’alguna abraçada afectuosa: la minoria d’edat de la duquesa de Borgonya no permet consumar
el matrimoni. Cal esperar fins l’octubre de 1699. Aleshores sí passen junts la nit, sense deixar de
viure però, cada un al seu apartament. Tal com explica Elias, a l’estructura habitacional cortesana
i aristocràtica, el senyor i la senyora mai comparteixen una mateixa chambre. 55 La convivència
conjugal en el mateix espai una pràctica burgesa vinculada a la idea de llar i a la idea de familia.
L’aristocràcia no s’organitza en families, sinó en cases (la maison Bourbon, La maison Condé).
Això comporta un nou problema: l’itinerari de tornada del jove duc de Borgonya. Cada matí i en
roba de nit, ha d’anar des de la cambra de la reina fins el seu apartament a la Vieille Aile. Per evitarho, es decideix construir l’apartament de nit del duc de Borgonya al pati de Monseigneur, connectat
54 Ibíd. Pàgs.196-198
55 ELIAS, Norbert. La sociedad cortesana. México DF: Fondo de cultura económica, 1982. Veure el capítol III: Estructuras
habitacionales como índice de estructuras sociales.
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Escala de la reina. La pintura
és de Philippe Meusnier. Al
parament oposat hi ha un arc
similar, simètric, aquest sí, obert.
Dóna al vestíbul que porta a
l’apartament del rei.
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“Le repas chez Simon”, Veronese,
1567. Pintat per al convent dels
Servi i regalat a LLuís XIV l’any
1664 per la república de Venècia.
Al Saló d’Hèrcules, tota la peça va
ser decorada en funció del quadre
de Veronese. Les arquietctures
ﬁctícies no sempre estan fetes a
mida.

als apartaments de la reina on s’allotja la duquesa de Borgonya. Pel costat oposat, l’apartament de
nit té sortida a l’Antichambre du gran couvert. La construcció d’aquest apartament, a més de reduir
l’espai del pati, implica dividir-lo en dos. En planta baixa l’espai es manté lliure, però marcat per
les pilastres que sostenen l’habitacle.
La solució és similar a la de l’altre pati, on les peces destinades als garçons du château també han
dividit el pati en dos; i on també el pati ha quedat continu en planta baixa, tant sols marcat per
l’estructura de pilars i voltes que sustenen la nova peça. Els patis doncs, ho avançàvem en el capítol
6, adopten una forma en secció de U.
L’apartament de nit del duc de Borgonya no disposa de vistes. Les finestres donen, o bé al pati de
Monseigneur, o bé al petit pati al costat de l’escala de la reina. En realitat, més que un apartament, es
tracta d’un cabinet de Toilette pour gentilhomme. 56 Si mirem la proximitat entre aquest apartament,
el de la duquesa, el del rei i, a les plantes de baix, el de Monseigneur i el del grand maître de la
garde-robe, sorpren la congestió dels espais.

56 N EWTON , 2000, op cit. Pàg.97
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4. ELS ESPAIS DE LA REPRESENTACIÓ

Continguts que són continents
La major part de la superficie construïda de la primera planta està dedicada als espais de representació.
Parlàvem d’una llarga seqüència d’espais que va des de la la peça en angle a la cantonada sud-oest (el
saló de la pau), continua al llarg de tota la façana sobre els jardins (la Gran galeria); gira a la peça en
cantonada al noroest (el saló de la guerra), i travessa sis salons en enfilada (els Grans apartaments)
disposats sobre la façana nord a jardins del cos central. Després arriba a la capella. Encara que tota
aquesta seqüència espacial queda encaixada a la part nova, les peces que la composen es construexien
sota diferents plans i en diferents anys.
Fins que Rigaud presenti a la cort el seu cèlebre retrat del rei (gener de 1702), la suite formada pel Saló
de la Pau, la Gran galeria i el Saló de la Guerra, és el lloc on pren cos la representació més emblemàtica
de la monarquia sota LLuís XIV. Tot i que el nostre interès es centra en l’estructura espacial de
Versalles com a representació “no enunciable”, cal dir alguna cosa sobre el cicle decoratiu de Le Brun.
Si l’arquitectura és revestiment, no hi ha dubte que d’entre tots els materials que folren els paraments
de la gran galeria i els dos salon, és la pintura qui primer pren la paraula.
De fet, les descripcions de Versalles de l’època atorguen molta més atenció a la descripció de les
pintures, de les figures que les composen, que no pas a qüestions espacials o constructives. És lògica,
en la mesura que propaganda reial és a la pintura especialment, també a l’escultura, on es representa la
glòria del rei. D’altra banda, és evident, l’any 1701 encara no ha vist néixer una crítica de l’arquitectura
fonamentada en categories estrictament perceptives ni formals. Els elements són importants en la
mesura que parlen. Potser això explica, que ja al segle XX, Versalles hagi merescut molta més atenció
des de la història de l’art que des de la història de l’arquitectura. Si ho valorem en funció del nombre
de publicacions no hi ha dubte: Tant ara com aleshores, el valor de Versalles està en el contingut abans
que en el continent. O en altres paraules, la casa del rei s’entén, sobretot, com a contenidor.
Així doncs, la casa del rei és l’estoig que acull les meravelles del rei, les col·leccions reials. Algunes,
són meravelles “fetes a mida” (el cicle decoratiu de la Gran Galeria, les pintures dels grans apartaments,
el bust de Bernini); d’altres, produïdes al marge de Versalles, han estat comprades després pels
ambaixadors del rei sempre busquen meravelles que atorguin valor a la col·lecció reial.
Tanmateix, tant unes com les altres acaben formant part activa, si més no, acaben sent utilitzades, per
articular el discurs propagandístic de la corona. En aquest sentit, tot sembla indicar que el castell és
més que un contenidor neutre. En certa forma, un fenomen específic del XIX, el museu, s’enuncia a
Versalles en uns altres termes. Si el museu del XIX (i cal no oblidar que com a tal s’inaugura el castell
el 10 de juny de 1837) és aquella institució capaç de ressignificar cada un dels objectes que conté, la
casa del rei durant l’antic règim també és aquella institució capaç de canviar el sentit de tot allò que
allotja.57
Tanmateix, al marge de la procedència dels tresors, comprats o encarregats, allò que veritablement
condiciona la forma de descriu-re’ls en relació al castell, és la seva capacitat per alterar o influir
en l’estructura que els conté. És evident que l’extensa col·lecció de medalles que forma la història
metàl·lica del regnat de Lluís XIV, no tenen la mateixa incidència que cada una de les pintures que
Le Brun pinta a la gran galeria. I caldria pensar encara en totes aquelles decoracions pictòriques, per
57 Una segona classiﬁcació la podríem fer en funció de la capacitat discursiva de l’objecte col·leccionat. Una taula o una àgata són
peces mudes. Només una discurs aliè a la seva natura pot convertir-les en signe de poder reial. Per contra, els cicles pictòrics, o els grups
escultòrics als jardins, si bé compten amb l’ajut dels panegiristes reials, neixen ja com a estructures discursives. Contenen un signiﬁcat
precís que el comentarista tant sols desvela, facilitant-ne l’accés als menys informats.
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exemple l’escala dels ambaixadors, o les vistes “falses” de Philippe Meusnier a l’escala de la reina, que
participen, encara que sigui des de l’engany, en la definició espacial del castell.58
L’ús mateix dels miralls, no és una novetat en si, però sí és innovador en quan a les grans dimensions de les
peces. La millora tècnica és especialment important en la seva incidència a l’espai. En correspondència
amb els arcs que s’obren sobre els jardins, reflexen la llum de l’exterior com si es tractés d’una galeria
oberta per les dues bandes (com la de Fontainebleau en el seu estat original); dupliquen les dimensions
de l’espai i també les peces de l’inventari reial. Al igual que les basses d’aigua introdueixen una simetria
més. També en el cas de les basses d’aigua, podríem remetre Versalles a una tradició local, la del
classicisme francès de mestres com François Mansart. Al castell de Maisons, la bassa d’aigua, duplica
l’edifici.
Pel que fa a la gran galeria, les teles pintades de Le Brun, desmuntables i enrotllables, traslladables a
un altre lloc, són també, a més d’un “missatge” i d’una “obra d’art”, un fals sostre; és a dir, un element
arquitectònic. Pensades exclusivament per ocupar el lloc que ocupen i estructuradesn en funció de
l’espai on són, això és, també, definint-lo.
La mirada dels contemporanis de Le Brun no veuen límits on sí els veiem nosaltres. Les acadèmies
s’estan formant o s’acaben de formar. El procés que ha de dividir el saber en compartiments estancs
tot just acaba d’iniciar-se. L’escisió encara no és efectiva. L’arquitectura encara no ha estat segrestada
per nocions abstractes com “espai” ni per coartades morals com la competència tècnica. Hi són, però
no acaparen el discurs. L’arquitectura és els marbre que folra els murs i les pintures que defineixen el
fals sostre. Res és superflu. Tot celebra la grandesa del monarca; tot anuncia la capacitat productiva del
seu regne.

Arquitectures que parlen
Dèiem més amunt que les descripcions de Versalles contemporànies a Lluís XIV dediquen molta més
atenció als continguts que al continent. Les descripcions de l’època ens permeten saber què era allò que
més captava l’atenció de qui es passejava pels Salons o la Galeria. Si més no, donen idea, en la mesura
que són descripcions de caràcter oficial, que valorava i on centrava els esforços el discurs de la corona
explicant-se a si mateix a través del castell.
L’any 1720, amb Lluís XIV ja mort, en un París transformat sota el geni de l’estranya i fugaç presència
de Jean-Antoine Watteau, en un moment en què Versalles està desert i tota l’activitat cortesana es
concentra al Palais Royal, la residència del regent, Phippe d’Orleans, Jean-Baptiste Monicart publica la
seva particular descripció de Versalles: Versailles immortalisé par les merveilles parlantes des bâtimens,
jardins, bosquets, parcs, statues, groupes, termes, & vases de marbre (...). 59 El títol és ja explícit pel
que fa al programa de Monicart. Els edificis, com les pintures, els jardins, les escultures o els vasos de
marbre, són entitats parlants que s’expliquen a si mateixes. Les pintures en la mesura que expliquen què
és Versalles treballen en peu d’igualtat, com també ho fan els vasos de marbre, amb l’arquitectura, en la
construcció del significat Versalles.
Monicart es transforma en castell. No redacta una descripció, sinó un diàleg entre els elements del
58 És evident que les arquitectures falses participen d’una llarga tradició que comença a Itàlia. Abans que els Carraci i que els Cortona,
potser amb Giotto a la capella Scrovegni; però també compta amb una tradició dins de França; la galeria de Rosso a Fontainebleau marca
un punt i a part.
59 1720 : Monicart, Jean-Baptiste de, Versailles immortalisé par les merveilles parlantes des bâtimens, jardins, bosquets,
parcs, statues, groupes, termes, & vases de marbre [...] qui sont dans les Châteaux de Versailles, de Trianon, de la Ménagerie
& de Marly ; En neuf tomes in quarto, Composé en vers libres françois par le sieur Jean-Baptiste de Monicart [...] Avec une
traduction en prose latine, par le sieur Romain Le Testu [...], Paris, chez E. Ganeau- J. Quillau, 1720, 2 vol.
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castell que s’expliquen a si mateixos. En realitat, es tracta de monòlegs. Un rere l’altre. Citem un
fragment (atenció a les marques pronominals, és la volta de la galeria qui ens parla en vers):
Sur le Celeste Plan de Voûtes azurées,
Les miennes furent mesurées,
Par les plus grans Maîtres des Arts:
Les beautez de mon ciel attirent les regards.
MANSARD dans son Architecture,
Comme LEBRUN par la Peinture,
On signalé de toutes parts
Le talent qu’ils avoient d’imiter la nature:
Mais ces esprits fameux quoiqu’en leurs Arts profonds,
N’ayant pu m’enrichir ni d’Astres ni d’Etoiles,
Ont vivement dépeint sur les nombreuses toiles
De mes grands & riches Plafonds,
Les prémices des faits de Justice & de Guerre,
Du plus grand Roy qui soit sur terre.
De pareils coups d’essai les yeux sont éblouis,
Et l’on y reconnoît en tout le GRAND LOUIS.
Ma Voute en son contour paroît peu soutenue;
Car des hauts murs de glace & lambris transparens,
Semblent les seuls soutiens de la large étendue, *60
Et l’enﬁlade enﬁn de mes Appartemens,
Est pour mieux m’expliquer, l’horison de la vûe.
Dans les Meubles de prix dont nous sommes ornez,
Ni les soins ni les frais ne sont jamais bornez;
Tout est propre & choisi dans la magniﬁcence (...)61

I una mica més endavant, a la pàgina 293:
DESCRIPTION DE LA GRANDE GALLERIE
Lorsque dans mon enceinte & par le haut ceintrée,
On vient par les Sallons de la Paix & de Mars;
Quatre Colonnes des deux parts
Font l’ornement de mon entrée:
Derriere chacunes est placé
Un large pilastre adossé;
Au même rang de suite & dans les mêmes faces,
Huit autres y tiennent leurs places,
Séparez par des piédestaux:
Chacun desquels supporte une Figure antique
60 Nota original de Monicart: *La grande Gallerie a 33 pieds de largeur sur 224 pieds de long. Això són unes 37 toeses, és a dir, uns
72 metres i mig.
61 MONICART, op cit. Pàg, 291.
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IL·LUSTRACIONS DEL LLIBRE DE MONICART.
Els dos volums que composen la descripció “parlada” de Versalles de
Monicart inclouen un gran nombre de dibuixos, però nomé aquests cinc
representen arquitectura. La resta, pintures i escultures
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D’excellente & rare fabrique,
Et des marbres blancs des plus beaux:
De ce même côté sur l’un d’eux on découvre
Le Dieu Bacchus venu du Louvre:
Sur l’autre une Venus paroît
Qu’on dit d’Arles être venue,
Et que l’on represente nue:
Defensem que part del “contingut” de Versalles rau en la seva forma d’estructurar els espais que
formen el castell. Tanmateix, en rigor, per als habitants i visitants de 1701, Versalles és l’escenari on
s’acumulen les meravelles parlants del rei. La singular descripció de Monicart porta al límit allò que
totes les descripcions plantegen. Com si es tractés d’una oració, cada un dels elements que hi ha a
Versalles, cada quadre i cada figura dins de cada quadre “significa” alguna cosa. L’arquitectura és el
contenidor i el suport on aquest acte comunicatiu, que les guies decodifiquen per als desprevinguts,
té lloc.

Els Grans apartaments
L’enfilade Versallesca troba la seva màxima expressió en la seqüència dels grans apartaments. Les
diferents fonts presenten divergències sobre quines són les peces que cal considerar com a part
integrant dels Grans Apartaments. Abans que un problema, les divergències ens informen del caràcter
canviant del castell.62 Els grans apartaments de l’any 1674 no inclouen les mateixes que els de 1684,
ni els de 1684, les mateixes que els de 1715.
L’any 1701 la seqüència de peces està formada per sis salons [fig.30]. D’Oest a est: Saló d’Apol·lo o
saló del tro (25); Saló de Mercuri o cambra del llit (26); Saló de Mart o sala de guàrdies (27); Saló de
Diana (28); Saló de Venus o vestíbul (29); i Saló de l’Abundància (30).
Fora de l’enfilade, hi ha també el Gabinet de les curiositat o medalles (31), al qual només s’hi
pot accedir des del saló de l’Abundància. El Saló de l’Abundància, de fet, ja és dins de l’Aile du
gouvernement. És la peça que comunica el cos central amb l’ala nord. Dins de l’ala nord, al costat del
Saló de l’Abundància hi ha la capella del castell, construïda l’any 1681 i en funcionament fins 1710.63
La propia tribuna de la capella, un pas elevat al nivell del primer pis sobre el doble espai de la capella,
en planta baixa, conecta amb la resta de l’ala nord.
Quan l’any 1710 s’acabi de construir la capella definitiva, dos grans salons, dins de l’ala nord,
s’afegiran a la suite dels Grans Apartaments: el saló d’Hèrcules (32) i el Saló de la Capella (33).
Un altre element amb prou entitat pròpia, però estretament vinculat als Grans Appartements, és l’Escala
dels Ambaixadors, de la qual n’hem parlat al capítol 6.
62 L’État de 1741 i el de 1770 parlen de dotze peces, de les quals vuit tenen xemeneia. L’État de 1783 compta nous peces, cinc de les
quals amb xemeneia, més la Gran Galeria. L’État de 1787 parla de deu peces, cinc de les quals, amb xemeneia. William R. Newton,
quan comenta aquestes xifres parla d’una seqüència que va del Saló d’Hèrcules (M:32) ﬁns al Saló de la Guerra, incloent la Galeria
dels Miralls (nota 1, pàg. 166). Fins i tot, suposant que oblida incloure el Saló de la Pau (inseparable de la Galeria dels Miralls i del
Saló de la Guerra, però utilitzat com a part de l’apartament de la reina), els números de Newton no semblen quadrar: Surten onze
peces. Al llistat de peces del seu llibre, quan arriba al primer pis no cita l’escala dels Ambaixadors, però costa de creure que aquesta
s’entengui com a part dels Grans Apartaments. Una possibilitat és incloure el Saló de la capella (Mortin planta primera, n:33). A una de
les guies oﬁcials de Versalles, el Saló de la Capella sí queda inclòs dins dels Grans Apartaments, però en canvi no inclouen ni galeria ni
els dos salons.
63 A efectes pràctics és la capella més usada sota el regnat de Lluís XIV. Gairebé trenta anys, Evidentment no es tracta de la
definitiva, sinó de la penúltima. Quan es construeix l’any 1681 encara no existeix l’ala nord i queda encaixada entre el cos
central i la gruta de Tetis.
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Abundància
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30. Els grans apartamentd l’any 1715 (detall del plànol de Mortin) 31. Els Grans apartaments
segons el projecte de L’Enveloppe de Le Vau (detall de la restitució de Norberg-Shultz)

La decoració del salons, dirigida per Le Brun, s’organitza a partir dels motiu dels planetes. Pel que
fa al programa, també la forma, és evident la influència dels apartaments dels Planetes de Pietro da
Cortona al Palazzo Pitti. No és la intenció allargar-nos amb la descripció pictòrica de les peces. La
bibliografia sobre les pintures és extensa. És especialment remarcable el tractament que en fa Gérard
Sabatier al seu llibre Versailles ou la figure du roi;64 probablement la interpretació definitiva.
Amb el projecte de L’enveloppe (1668-1672), l’apartament del rei passa a estar a la façana nord de la
part nova, tot i que conserva els espais al costat nord del pati de marbre, més destinats a usos privats.
Així doncs, els Grans Apartaments, són els apartaments del rei entre 167365 i 1684.
Pel que fa a 1701, tant és incloure o no el Saló d’Hercules i el Saló de la Capella. Cap dels dos
existeix. La capella definitiva no s’ha acabat de construir. La que s’utilitza, consagrada el 1682, es
troba a l’emplaçament del Saló d’Hercules. Té doble alçada i una tribuna en L, a la cota de l’actual
Saló d’Hèrcules, conecta el cos central amb l’ala nord. Per suposat tampoc existeix encara, o al
menys no és utilitzable, el saló de la Capella, acabada de construir l’any 1710 [fig.32].
Hem optat per seguir la descripció més propera a l’estat de 1701, la descripció que André Félibien
publica l’any 170366
De les set peces citades, el Cabinet des curiosités et medailles i el Saló de l’Abondance, que li fa
de vestíbul, formen un conjunt apart. Si mirem la planta, és evident que el Saló de l’Abundància
forma part de la llarga enfilade que, enganxada a la façana nord, connecta set peces i deixar córrer
la vista fins els jardins [fig.30]. També és evident que connecta el Cos Central amb l’ala nord. Però
tant per l’edifici del que forma part (Aile du gouvernement), per la temàtica pictòrica (no forma part
64 SABATIER, 1999. op cit.
65 Quan el rei ja pot pendre possessió dels nous espais de l’enveloppe
66 Félibien parla de cinc salons; Piganiol de set.
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32

1701
1684-1701

33

34

del sistema de planetes), per l’ús i per ser, sobretot, el vestíbul del Gabinet de curiositats (aquest sí
d’accés totalment restringit), queda al marge de la resta de peces dels Grans Apartaments. De fet, en
temps de Lluís XIV, era el Saló de Venus qui actuava com a vestíbul dels Grans Apartaments per a
qui pujava per l’Escala dels Ambaixadors.
La seva configuració original forma part del projecte de l’Enveloppe de Le Vau. El pla de distribució
inicial responia a la tradició de residències nobiliaries: la meitat sud destinada als apartaments de
la reina i la part nord als apartaments del rei. Els dos grans apartaments no es tocaven. Pel costat
jardins els separava una gran terrassa [fig.31], pel costat del pati de marbre un gran saló.
Tanmateix, l’any 1701, tot i conservar el nom, ja no són un apartament. Exceptuant un breu lapse
de temps en què el saló de Mercuri es converteix en la cambra de Philippe d’Anjou quan aquest ja
és coronat rei d’Espanya; els grans apartaments com la galeria, es converteixen en un dels llocs de
la sociabilitat cortesana.

307

35

36

37

38

39

DUES MANERES D’EXPLICAR ELS GRANS APARTAMENTS
35-39. Activitats als grans apartaments, familia reial i als cortesans.
Col·lecció de gravats d’Antoine Trouvain, 1694. (BMV/CRCV)

(Pàgina 309): Dibuixos del taller de Nepveu per a la transformació
del castell en museu. (1830’s.). Alguns es limiten a representar
l’estat actual; d’altres ja inclouen projecte. Tanmateix, el cos
central és la peça menys “alterada”.
40. Secció pel Saló de Venus i Diana. 41. Secció pel Saló de Mart
i Mercuri (cambra del rei de c.1678 -1684) 42. Secció transversal
pel Saló d’Apol·lo (cambra del rei de 1672-c.1678) 43. Secció
transversal pel Saló de Diana
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5. LA GRAN GALERIA

Cobrir un exterior
Els gravats igualen els forats d’esquerra i de dreta, com si tot fossin obertures exteriors!!
L’any 1701 fa disset anys que la Gran galeria està construïda. Pràcticament es conserva tal com era
l’any 1684 quan, després d’un llarg procés, es dóna ja per acabada. Més extensa que l’antiga terrassa
de Le Vau, la idea inicial és cobrir-la, acabarà comportant també l’enderroc de quatres peces (dos de
l’apartament del rei i dos del de la reina, veure figs.30-31). Aproximadament, fa setanta-tres metres
de llarg per deu metres i mig d’amplada; la seva alçada és de dotze metres i trenta centímetres en el
punt més alt. La seva forma lineal és la resposta inequívoca a la seva funció primordial: ser el gran
eix de comunicació dins del castell. Una avinguda elevada i coberta, que desplega els seus disset
finestrals, orientats a oest, sobre els jardins de Le Nôtre.
La gran galeria és dues coses en una: lloc i representació. En el pla simbòlic, trobem una definició
perfecte a la descripció apareguda en el Mercure Galant de gener de 1685:
Par ce glorieux succès, suivi de l’approbation du Roi et de toute la France, Monsieur
Charpentier voit heureusement couronner l’opinion qu’il a soutenue Que toutes les inscriptions
des monuments publics qui s’élèvent à l’honneur du Roi et en mémoire de ses vertus héroïques, doivent
être en langue française [...] Et comme les raisons qu’il a alleguées pour montrer qu’il fallait
mettre en français l’inscription de l’arc de triomphe1 povaient aisément s’appliquer à la
Galerie de Versailles, c’est vraisemblablement ce qui a fait prendre le parti des incriptions
françaises pour cette Galerie, pui qu’à proprement parler, elle n’est autre chose qu’un
véritable arc de triomphe.2
Pel que fa al seu ús i funció estructural dins del castell, segons Da Vinha:
La Grande Galerie, comme la plupart des éléments architecturaux du château de Versailles,
n’avait pas été planiﬁé, c’est l’usage qui la créa.
De fet, precisament per tractar-se del centre circulatori de Versalles, del lloc per on passa tothom,
una plaça pública coberta, a la primera planta, a tocar de la cambra del rei, precisament per la seva
qualitat literalment pública, és el lloc idoni per a desplegar un dispositiu iconogràfic que celebri el
Luís vencedor.
La seva construcció s’inicia l’any 1678. Aleshores ja s’ha decidit que Versalles es convertiràen la
residència oficial de la cort. El mateix any que es procedeix a la demolició de la terrassa de Le Vau i
part dels apartaments reials, comença també la construcció de l’ala sud. Fins 1685 no es començara
a construir l’ala nord. El fet que es construeixi la galeria ens pot fer creure que ja des de 1678 es
té molt clar que Versalles no serà un edifici asimètric. Tanmateix, també és cert, que l’any 1678, al
marge de les futures prolongacions del castell (ala sud i ala nord), la circulació a la primera planta
del cos central en direcció nord-sud és complicada. Tota passa pel Grand Salon Quarré. Si no, no hi
ha més opció que mullar-se sortint a la terrassa [fig. abans/després].
D’altra banda, apart de la circulació, una vegada decidit que Versalles s’havia de convertit en la
1 Es refereix al arc de triomf per a la plaça del Tro al faubourg Saint-Antoine. Un projecte de Claude Perrault que mai es
va arribar a fer.
2 CASTELLUCIO, Stéphane (ed.). Les Fastes de la Galerie des Glaces. Recueil d’articles du Mercure Galant (1681-1773).
Paris: Payot, 2007. Pàg 72.
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44. Hem marcat sobre l’enveloppe de Le Vau, la gran galeria de HardouinMansart. Tot i la sorpresa d’alguns historiadors, no sembla que hi hagin gaires
alternatives. Per la crugia interior, la galeria hagués estat molt més estreta i,
sobretot, no hagués connectat visualment amb el castell. També hagués implicat
la demolició de molts més murs i l’ocupació dels patis.

residència oficial de la cort, cal un gran espai on acullir la gran afluència de visitants. És aquí on
podem entendre la galeria, també com a plaça pública coberta. Ordinàriament repleta de cortesans i
curiosos; també lloc de cerimònies més restringides en celebracions especials.
Un tercer motiu per derruir la terrassa, potser menys crucial però no poc important, són les filtracions
d’aigua que amenacen la integritat de la galeria de baix, el peristil. Filtracions d’aigua, és de suposar,
a causa de la gran superficie de terrassa que cal desguassar, i també per la font que hi ha instal·lada
en el centre.
Si bé el Versalles de Lluís XIV, constantment renovant-se a si mateix, sembla extraure un ús polític
de les lògiques de la tàbula rasa, el cert és que si ens mirem amb cura algunes d’aquestes renovacions,
la brutalitat d’allò nou respecte el passat, no sempre es manifesta amb la mateixa contundència. Si
bé per alguns historiadors, l’actuació de Hardouin-Mansart respecte al joc de masses del projecte de
Le Vau és gairebé un acte de barbàrie, el cert és que per entendre la forma de la Gran galeria, com
s’emplaça, les seves dimensions, fins i tot com Le Brun estructura les pintures de la volta, cal tenir
molt present l’estat previ sobre el que actua Hardouin-Mansart [fig.44].

L’emplaçament
Alguns investigadors s’han sorprès de la col·locació (Da Vinha, Claire Constant). La solució de
Hardouin-Mansart sembla sensata. Més aviat, inevitable. Si es tractava d’establir un espai de
circulació, prou ampli a més, per esdevenir espai d’aparat i, sobretot, per poder assumir una gran
afluència de públic, l’única alternativa possible per alliberar les vistes caps als jardins per a uns
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45

46

Dues vistes de l’Enveloppe de Le Vau (1668-1672; de peu ﬁns 1678). 45. Des de l’esplanada
de Latona. 46, En escorç, on millor s’aprecia el joc volumètric generat pel buit de la terrasa
suspesa.

47

48

La Gran galeria o Galeria dels miralls de Hardouin-Mansart i Le Brun. 47. Un dibuix de treball
de la darrera restauració. A la secció s’aprecia bé com les ﬁnestres de l’àtic il·luminen un “fals
sostre” 48. Una vista de l’època no datada; per la indumentària deu ser ja del segle XVIII.
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hipòtetics apartaments, hagués estat situar la galeria a la crujia que dóna al pati de marbre. Això
hagués comportat uns quants inconvenients: la galeria hauria esdevingut un metre i mig més estreta
(uns nou metres); en segon lloc, hauria suposat l’enderroc de més murs de càrrega i també ocupar
una part considerable dels dos patis interiors.
No són arguments definitius, es cert. Al cap i a la fi, a Versalles s’enderroquen murs de càrrega i
s’ocuparà progressivament part dels patis interior. Tanmateix, són arguments arquitectònics que
impliquen la dimensió d’un espai que es necessita gran i, suposem, vinculat a l’espectacle dels
jardins. En tot cas, l’operació de Hardouin-Mansart, en situar-se al perímetre de l’edifici, només
implica l’enderroc dels murs d’aquelles peces destinades a desaparèixer.
Una galeria encaixada contra la façana que dóna a la cour de marbre, hagués obligat a replantejar-se
els apartaments interiors del rei i de la reina. La galeria deixaria de ser galeria (dues terceres parts
ja no tindrien una façana exterior) a no ser que es redistribuís la planta sencera, cosa que implicaria
modificar l’estructura dels patis i, per tant, fer obres també a la planta baixa i a l’àtic. En definitiva,
refer-ho tot.
La solució de Hardouin-Mansart és la més senzilla, potser la més immediata. Tancar la terrassa de
Le Vau i convertir-la en galeria. De fet, és això el que fan molts barcelonins per guanyar metres útils
per al seu habitatge: tancar la terrassa.
En el cas de Versalles, a més, per obtenir un espai encara més gran, s’enderroquen les quatre peces
per donar més longitud al nou espai interior. Hardouin-Mansart demostra, un cop més, ésser un
arquitecte expeditiu i pragmàtic, sense cap problema a l’hora d’adoptar la solució més evident, si
aquesta és fàcil de dur a terme i geometricament clara. Partint de la posició dels murs que tanquen
les peces en angle, i que coincideix pràcticament amb el mur que separa la terrassa del saló central,
estableix l’ample de la gran galeria i dels dos salons que la flanquegen.3

Les marques del passat (la façana de Hardouin-Mansart)
Des de l’exterior, l’operació de Hardouin-Mansart és especialment visible .De fet, té molt a veure
amb una operació que hem vist fer en moltes terrasses empotrades de blocs moderns, probablement
poc pràctiques, i que els habitants tanquen amb una estructura lleugera d’alumini per guanyar uns
quans metres d’interior. Les principals crítiques a l’operació de la Gran Galerie assenyalen que
trenca el delicat joc volumètric pensat per Le Vau, de clara inspiració italiana (molts citen la Villa
Borghese a Roma). No hi ha dubte, això és cert, que l’arribada de l’expeditiu Jules HardouinMansart, tant en relació a Le Vau pel que fa a l’arquitectura, com a Le Nôtre pel que fa als jardins,
suposa la fi del Versalles italianitzant (alguns dirien Barroc) i dona pas a una reivindicació d’allò
purament francès (alguns dirien classicisme i, fins i tot, rococó).
Trencar la volumetria de les dues masses cúbiques de set crujies cada una enquadrant una terrassa
d’onze crujies4 implica, és evident, replantejar-se la façana. Hardouin-Mansart aprofita l’operació
per repensar-se la composició dels elements de la façana. Modifica el disseny del mòdol, però
3 Pràcticament, són iguals als dos cabinets en angle dels apartaments a l’Enveloppe del rei i la reina. De fet, el Saló de la Pau (cantonada sud-oest), continuarà usant-se com una peça vinculada a l’apartament de la reina.
4 SOLNON, 2003, op cit. Pàg.61.

313

49

47

50

La façana que Le Vau dissenya per a la terrassa, amb les modiﬁcacions pertinents (arc
de mig punt) s’abarà convertint en la façana interior de la galeria dels mirall 49. Façana
del cos central a jardins de Hardouin-Mansart (redibuix nostre) 50. Façana de Le Vau
segons una restitució del XIX.

respecta l’estructura compositiva amb què s’aplica. La millor forma d’entendre els canvis és
comparar les dues façanes [figs.49-50].
Pel que fa al disseny de la unitat mínima, bàsicament s’introdueixen dos canvis que apunten en la
mateixa direcció: fer més grans les obertures. La transparència i la llum formen part de les noves
obsessions estètiques que ja apunten cap a la lleugeresa del XVIII. Les finestres rectangulars de
l’àtic, bastant més estretes que amples, són eixamplades fins esdevenir gairebé quadrades. Si abans,
entre pilastra i pilastra, veiem un mur perforat per un forat; ara, aquest forat, pràcticament va de
pilastra a pilastra i fa desaparèixer la percepció d’un mur. I el mateix fa amb els grans finestrals del
primer pis que il·luminen la galeria. Les obertures s’aixamplen una mica, però sobretot guanyen
alçada en convertir la llinda superior en un arc de mig punt.
Les modificacions del mòdul de façana que introdueix Hardouin-Mansart permeten introduïr més
llum, però també busquen determinat efecte de lleugeresa a l’exterior. En la planta primera al
menys, dissimulen al màxim la condició muraria d’una arquitectura que en façana s’articul·la des
de l’ornament. Les pilastres no suporten res. Només les columnes de les tres tribunes, un element,
d’altra banda, que es manté tal com el va pensar Le Vau. De fet, trobem una prova de l’interès
visual de Hardouin-Mansart per l’aparença exterior en el fet que les finestres de l’àtic que semblen
fer-se més grans no il·luminen cap espai habitable [fig.47]. Donen al espai que hi ha entre la volta
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on s’encaixen les pintures de Le Brun i la coberta de l’edifici.5 Tot i les variacions introduïdes en
el mòdol, Hardouin-Mansart és conservador respecte la composició de la façana de Le Vau, tot
anul·lar el buit de la terrassa. A Le Vau, cada una de les masses cúbiques es composava com una
peça unitaria, amb una simetria marcada per una tribuna que s’avançava respecte el pla de façana
[figs.45,46,50], segons una seqüència (els numeros indiquen el nombre d’obertures i els corxets les
obertures dins de la tribuna):
3 [1]

3

A la part central més endarrerida a causa de la terrassa la seqüència era:
4

[3]

4

4

[3]

4

Així, la seqüència total apàreixia com a:
3

[1]

3

I

massís

I

3

terrassa

[1]

3

massís

Quan Hardouin-Mansart converteix la façana en una unita planta, respecte gairebé integrament
la seqüència de Le Vau. Els canvis apareixen a la tribuna central. Passa d’incloure 3 obertures a
cinc; encara que les dues que guanya (una per cada costat) no són finestres inó nitxos on col·loca
escultures. La seqüència seria la següent:
3

[1]

3

I

3

[5]

3

I

3

[1]

3

Hardouin-Mansart, en donar molta més amplada a la tribuna central (5 obertures respecte 1 obertura
per les tribunes laterals) regularitza la façana. A diferència de Le Vau, ja no combina agrupacions de
4 obertures (terrassa) amb agrupacions de 3 (massissos), sinó que sempre combina subestructures
triples. De fet, la seqüència també la podríem transcriure així:
3

[1]

3 (x2)

[5]

3 (x2)

[1]

3

L’operació és més subtil del que sembla. Una vegada la façana s’ha convertit en plana, ens podríem
preguntar, per què 3 x 2 i no senzillament 6. Al cap i a la fi, sense el retrocés de la terrassa res
justifica, en la nostra transcripció el signe I assenyalant un canvi de pla. Tanmateix, HardouinMansart no només s’apropia del cognom del seu oncle-avi, el gran François Mansart;6 també fa
seva l’habilitat de suggerir subtils canvis de pla amb un treball acurat en la superficie de façana. Un
joc de plans de composició que François Mansart, comparteix amb bona part dels arquitectes de la
Roma Barroca. Tanmateix, si a Bernin, els plecs i replecs de la façana, posen èmfasi en el caràcter
pesant de l’arquitectura (la gravitas romana), en François Mansart primer, i després en Hardouin, la
consistència dels plecs, molt menys profunds, remet més a la papiroflèxia.
Si tornem a la façana de Hardouin-Mansart, si l’observem més d’aprop, veurem que allà on hi havia
una cantonada (quan la façana de Le Vau reculava per generar la terrassa), ara hi ha un subtil canvi
de pla. En realitat no cal apropar-se massa, des de l’altra costat del parterre d’eau, mirant-nos la
façana de lluny, el petit canvi de pla és perceptible per la petita ombra que projecta. L’arquitecte
emfatitza el subtil canvi de pla, colocant els trofeus al damunt de la balustrada. Si els que col·loca
5 Això no és així per totes les ﬁnestres. Més endavant, alguns (molt pocs, en tot cas) d’aquests espais esdevindran habitables.
6 En realitat el nom és Jules Hardouin; François Mansart és l’oncle de la seva mare.
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damunt dels límits de les tribunes, irradien en totes direccions, els que cauen al damunt del canvi
de pla, al igual que aquells que estan a les cantonades, només irradien cap un costat i marquen una
clara vertical allà on hi ha (on hi havia hagut) una cantonada.
Al marge de les subtileses del relleu i el llenguatge clàssic, el que Hardouin-Mansart aconsegueix
(i no sabem si deliberadamen o no) és que qualsevol mirada mínimament informada i que es miri la
façana amb certa cura, pot detectar i restituir el buit italianitzant de Le Vau. Dit d’una altra manera,
el pragmatisme de la nova intervenció també preserva, des de la pròpia forma, algunes marques del
passat.

L’interior de la Galeria
Més enllà de la relació entre memòria i oblit, l’especial atenció que hem atorgat a la façana no és
gratuïta. La composició de la façana determina la forma dels dos llargs alçats de la galeria i també
de la seva volta.
El llarg mur interior, allà on es col·loquen les disset portes-mirall que acabaran posant nom a
la galeria, reprodueix exactament el mur que té davant. Els miralls capten la llum que prové de
l’exterior i la reflexen com si es tractés d’una galeria amb finestrals a les dues bandes. Una galeria
com la de Francesc I a Fontainebleau.7
Així, a banda i banda, la seva decoració interior s’estructura a partir dels 17 finestrals, uns amb
vistes reals sobre els jardins, i els altres amb miralls. Aquests finestrals, com a l’exterior s’agrupen
de tres en tres. Es dobla la pilastra. Els nitxos exteriors de la tribuna central es corresponen amb
nitxos interiors on es celebra la col·locació d’obres mestres de l’estatuària clàssica com la Venus
d’Arles.8 Els únic finestrals que no queden integrats en un grup de tres, són els que hi ha a cada
extrem; es corresponen amb la sortida de les tribunes laterals.

Els materials
Com a la resta de peces d’aparat de la primera planta, la galeria suposa un luxós desplegament de
materials. Les pilastre rojenques de marbre de Rancé sobresurten respecte el revestiment de marbre
blanc. Els reflexes recauen en els miralls i també els coures daurats dels capitells, inspirats en l’ordre
francès de Le Brun, una mena d’ordre corinti puntuat amb flors de lis i galls francesos. Davant de
les finestres, o replegades, pengen grans cortinatges de domàs on les inicials del rei estan brodades
amb fils d’or. Els primers anys de vida de la Gran Galeria cal afegir els mobles de plata: les aranyes;
els canelobres sobre els gueridons, les taules amb vasos preciosos, els taburets, les jardineres. L’any
1701 però, tot això ja no hi és. Els mobles de plata es van fondre entre 1689-1690 per finançar la

7 La galeria de Rosso a Fontainebleau (1540) ha estat referida moltes vegades com un precedent de la de Versalles. També com
un contraexemple, a causa de la seva hermeticitat típicament manierista. Originalment estava oberta pels dos costats llargs. Van ser
les reformes sota Lluís XV, les que van convertir en cegues totes les ﬁnestres d’un costat. Per tant, quan Hardouin-Mansart pensa la
seva galeria, la de Fontainebleau és una galeria encara oberta a banda i banda. Cal recordar que la cort passava un mes cada any a
Fontainebleau, quan començava la tardor. Per tant, tots coneixen la galeria de Rosso. .
8 El Mercure Galant dedica més d’un reportatge a l’arribada de la Venus, una nova mostra de zel de la ciutat d’Arles
vers el monarca (Mercure Galant, abril 1684 pàgs.170-172 i Mercure Galant d’agost de 1684, pàgs. 319-324. Textos publicats a:
VVAA, Les fastes de la Galerie des Glaces, recueil d’articles du Mercure Galant (1681-1773), Présenté et annoté par Stephane
Castelluccio. Paris, Éd.Payot & Rivages, 2007).
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guerra contra la Lliga d’Augsbourg;9 hi ha uns més recents de fusta daurada. Duraran fins 1769.
També els miralls, d’unes dimensions insòlites per l’època, participen en el caràcter lluminós i
reflectant de l’espai. A diferència d’altres galeries, aquí totes les pintures es concentren al sostre.
Es diu que Jules Hardouin-Mansart, pel que fa al desplegament de revestiments luxosos, no ha
descuidat ni un pam de parament, per evitar que les pintures de Le Brun, amb qui no es porta massa
bé, interfereixin en la seva obra. D’aquí la idea, potser, de folrar les disset portes del mur interior
amb miralls.10 En tot cas, l’ús dels miralls compta amb molts precedents, tant dins com fora de
França: a Saint-Germain-en-Laye, a Saint-Cloud, al celebre Salon de los espejos a l’Alcazar de
Felipe IV. Altra vegada, com tantes coses a Versalles, la novetat rau en les dimensions.
L’ús dels miralls, com l’ús d’altres materials preuats, és expressió evident de la riquesa del sobirà.
Una riquesa tanmateix, que no es limita a la possessió, sinó que és, sobretot, capacitat de producció.
En altres paraules, el poder del rei a la galeria dels miralls és l’expressió d’un poder tècnic. Recordem
que França, en relació a la Itàlia en què s’enmiralla, sempre ha tractat d’explicar-se, a partir des
del rigor tècnic. Philibert de l’Orme, quan encara són pocs els arquitectes francesos que dominen
el llenguatge renaixentista importat d’Itàlia, gosa assenyalar alguns errors en l’obra de Bramante, i
ho fa emprant arguments tècnics relatius a l’estereotomia.11 Trobariem molts més exemples, pensem
en el tractat de Le Muet, centrat en els aspectes més prosaics de l’edificació o en la humiliació a
Bernini arran del concurs del Louvre.
L’expressió tècnica dels miralls (extensible a les fonts dels jardins, a Versalles en conjunt) és també
una acció perfomativa. És a dir, és el propi projecte qui provoca el desenvolupament tècnic en la
mesura que es capaç per si sol (altre vegada les dimensions) de generar prou demanda com per posar
en marxa una indústria. No és casual que moltes descripcions de l’epoca sobre Versalles insisteixein
sobre la condició autòctona dels materials. Els marbres són francesos com també ho és la factura
dels miralls. Rere l’operació de Versalles també hi ha la política de Colbert, en principi contrari al
dispendi Versallesc i partidari d’instal·lar-se en el Louvre. Tanmateix, la seva política mercantilista,
el seu interès per generar des de l’estat una industria nacional forta, trobarà en Versalles un dels
seus principals útils. Això tant afecta a la hidràulica (les fonts dels jardins), com al desenvolupament
d’una industraia naviera (la fusta, les flotes del canal), als tapissos (la fundació dels Gobelins), com
els miralls.
L’interès per la producció de miralls també s’explica per la guerra comercial contra Venècia. Colbert,
en front d’un mercat local en mans dels Venecians, ja des de mitjans dels seixanta comença a prendre
mesures; per començar, l’espionatge industrial. Contracta alguns obrers de Murano. L’any 1666 ja
fabriquen grans quantitats de miralls d’alta qualitat. Als anys setanta, la demanda de les cases reials
és capaç de sostenir una indústria ja assentada que ha trencat el monopoli venecià. En aquest context
es produeix, l’any 1684, la gran comanda de miralls per a Versalles. Si l’any 1671 les plaques no
passaven de 35 polzades d’alçada, després de 1684 ja han arribat a 45 polzades.12 L’alta demanda
possibilita el desenvolupament tècnic. Alta demanda que també s’explica pel gran aparador que
9 THUILLIER, Jacques. La Galerie des Glaces, chef-d’oeuvre retrouvé. Gallimard. Paris, 2007. Pàg.110
10 SOLNON, 2003, op cit. Pàg.124
11 ZERNER, op cit.
12THUILLIER, Jacques. 2007. op cit pàg 33 (de fet, de 28 a 33)
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suposa Versalles a l’hora de promocionar un producte.

Les pintures
Dèiem que un dels sentits de la galeria és simbòlic: un arc de Triomf extrusionat. Creuat constanment
per cortesans, criat, això sí, però sota una volta triomfal. La qüestió pictòrica converteix l’arquitectura
en suport informatiu. És allò que més interessa als discursos oficials de 1701; tanmateix, per evidents
qüestions d’espai no ens podem detenir en l’anàlisi de les pintures de Le Brun. D’altra banda, és un
tema tractat i probablement tancat pel que fa al seu sentit amb les investigacions de Sabatier.Tres
grans diferències entre una i altra, ens serviran per ordenar tres conceptes claus, no tant per definir,
descriure o condensar el cicle de Le Brun, com per aclarir la relació entre pintura i arquitectura a
Versalles. Dèiem que a la volta hi ha gairebé trenta pintures. Exactament vint-i-vuit. Convertir una
en exemplar pel que fa a la resta, té els seus riscos. En tot cas, ens serà útil per il·lustrar un tret molt
particular de les pintures de Le Brun: el quadre com a enunciat lingüístic.13

13
El programa iconogràﬁc
Quins són els temes de les 30 pintures? Encara millor: quin és l’element que tenen en comú les 30 pintures? Totes representen accions
reals i reials. Són un document. Són una il·lustració històrica. “Formen” com ho faria qualsevol cicle de temàtica mitològica, però
també informen ja que es refereixen, reporten fets que veritablement han passat. És el que Aphostolides anomena pas a la mitohistòria
i aquesta és la novetat que no sap veure Blunt.
De fet Le Brun, abans que li acceptin el nou tema, n’ha presentat dos més. El primer, un cicle al·legòric dedicat a Apol·lo; el segon,
dedicat a Hèrcules. Finalment cap dels dos programes són acceptats. L’any 1681, quan Le Brun ha de començar a pintar la volta de
la galeria, ja fa vint anys que el rei governa sense primer ministre. Ja fa 27 anys que ha estat coronat i trenta-vuit que és rei. En altres
paraules, l’any 1681, el rei ja té prou història com per explicar-se des dels seus propis actes i no des de la vida dels déus de l’Olimp.
El cicle de Le Brun obre les portes a una nova idea d’artista que té quelcom de reporter, de periodista, que relata fets reals. Le Brun,
Racine, Bossuet són convidats a la guerra, als setges. Han de ser-hi per presenciar la història en directe i narrar-la després. En certa
forma, són corresponsals de guerra. És coneguda l’anècdota sobre un Racine que ja no sap com desfer-se de l’obligació d’assistir als
camps de batalla.
Però no tots els esdeveniments que Le Brun representa a la volta de la Galeria són de caràcter bèl·lic. I això torna a ser una novetat.
De les trenta pìntures, una, al centre de la galeria és de caràcter fundacional i s’entén en clau de política interna: Le roi gouverne par
lui-même-1661. Comparteix el marc amb una altra pintura, també de caràcter fundacional, però amb una lectura de clau exterior:
Faste des puissances voisines de la France. Així doncs, en ordre històric, el centre de la sala ens explica el moment en què Lluís es
fa totalment amb el poder en el context d’una Europa amenaçadora en mans de les potències veïnes (Espanya, Alemanya i Holanda).
Això justiﬁcaria les dues guerres en les que França ha participat entre 1661 i 1680; és a dir des que Lluís governa per si sol ﬁns al
moment en que Le Brun confecciona el seu programa pictòric. Així, de les trenta pintures, catorze (gaiebé la meitat) descriuen episodis
bèl·lics. La Guerra d’Holanda, la més recent (1672-1678) és la que apareix en més episodis: deu; mentre que la guerra de Devolució
(1667-1668) només n’ocupa dos. A més, dos conﬂictes puntuals: la guerra contra els turcs a Hungria i l’ajuda a Holanda per defensarla del bisbe de Munster.
Cinc pintures expliquen triomfs de la política exterior, no són episodis bèl·lics, però algunes sí fan referència a conﬂictes diplomàtics
sempre resolts a favor de França.
Les nou pintures restants expliquen episodis de l’administració de França. Abandonen el to èpic, i exposen fets d’ordre civic. Totes,
evidentment, relaten triomfs interiors gràcies a la racionalització de l’administració pública sota Lluís XIV. D’aquestes nou pintures,
tres fan referència a l’empenta productiva del país gràcies a la protecció de la corona: restablir l’ordre en les ﬁnances, restabliment
de la navegació i la unió dels dos mars, gràcies a la construcció del canal du midi, que en unir el Rhone amb el Loire, permet creuar
França, des de l’atlàntic ﬁns el mediterrà per vies ﬂuvials, cosa que potencia les vies de comunicació comercials. Tres pintures més,
mostren accions d’un rei pare, protector dels seus subjectes: protecció de les belles arts, la construcció de l’Hospital dels Invàlids,
destinat a ferits de guerra i el repartiment de menjar entre els pobres durant les greus crisis alimentaries de 1662. Les tres restants, fan
referència al nou control jurídic i a la monopolització de la violència per part de l’estat: Reforma de la justicia (1667), la prohibició
dels duels (1662) i la instauració d’una policia a París per garantir la seguretat.
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51

52

51. Coupe sur le vestibule et la galeria de Louis XIII, la chambre à coucher
et la galerie Louis XIV au corps central du château de Versailles. Frédéric
Nepveu i E. Lejeune, 1836 [CRCV] 52. Fotograﬁa de la cambra del rei ja
restaurada, 1919 [BNF]

6. LA GALERIA COM A CARRER MAJOR:
EL DARRER MOVIMENT DE LA CAMBRA DEL REI

Més enllà de l’innegable valor simbòlic, fins i tot icònic, de la cambra del rei situada sobre el centre
de Versalles, molts historiadors assenyalen que les veritables causes del desplaçament de la cambra
són d’ordre pràctic. Recollim un fragment de Joël Cornette:
Sans doute, des raisons simplement techniques expliquen la nouvelle localisation de
la chambre [du roi]: l’antichambre [des Bassans] était devenu trop petite. Il avait fallu
l’agrandir en ce qui est appelé aujourd’hui les Salon de l’Oeil-de-Boeuf, de sorte que la
chambre fut deplacée au milieu du château. Cependant, même si aucun plan préalable ne
fut établi, Versailles atteint alors son point de perfection symbolique, rituelle, cérémonielle
: au centre du palais, le lit de la chambre du roi est tourné vers la ville, et la chambre (là où
se tiennent les grands et les petits levers et couchers royaux ritualisés), qui communique
avec la salle du Conseil, se situe exactement dans le prolongement de l’axe centrale, l’axe
apollinien. Il s’agit là du coeur de l’État et d’une nouvelle métaphore des “deux corps
du roi1”: dans le parc, le roi-Apollon surgit de l’eau pour domestiquer la nature; dans le
château, au centre même du château, le roi-homme ordonne symboliquement la societé.14
El fragment de Cornette és molt més dens del que sembla. Diu moltes coses. Formula de forma
clara i explícita les connotacions simbòliques d’un llit del rei que des de 1701 es situa sobre l’eix
apolini. Prenem nota d’expressions com “el doble cos del rei”; més endavant caldrà referir-s’hi. Ens
interessa ara però, insistir en una sola idea. El potencial simbòlic de la chambre du roi és accidental.
La seva nova posició no ha estat un fi preconcebut, sinó la conseqüència d’uns canvis sorgits d’una
necessitat d’ordre pràctic: les exigües dimensions de l’Antichambre des Bassans. Cerimònies diàries
com el Lever du roi fan que dins la cambra del rei puguin acabar entrant-hi entre setanta i cent
persones. 15 S’entén que l’avantcambra per on aquestes persones passen necessiti unes dimensions
importants. Més s’hi tenim en compte tots aquells que esperen fora la cambra, mers espectadors
sense dret a entrada.
Tanmateix, si mirem les dues versions, abans i després, l’argument no és del tot convincent [fig.53].
És cert que l’avantcambra dels Bassans és molt més petita que el Salon de l’oeil-de-Boeuf; tanmateix,
la col·locació a l’angle de la cambra del rei, li permet tenir accés directe tant a l’avantcambra dels
Bassans com a la del gran cobert (G). Per contra, la posició sobre l’eix de la cambra del rei fa
14 C ORNETTE, Joël. Versailles, le Palais du roi Louis XIV. Éd. Sélection du Reader’s Digest. Paris,1999.Pàg.166
15 Als États no es fa explícit el número d’assistents. Sí hi ha, des de l’edició de 1699, una descripció pormenoritzada de la
cerimonia. Tanmateix, no es fàcil concloure amb una xifre determinada. Entre d’altres coses, perquè és variable-
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53

G

aprox 30 m

+

G

9,8 m

53. La cambra del rei abans del 17 de
juliol de 1701 (sota) i la deﬁnitiva (al
damunt). Hem marcat amb el mateix
color les dues avantcambres. A sota
l’antichambre des bassans; a dalt, el
doble de gran, le Salon de l’Oeil-deBoeuf. La G és l’avantcambra del gran
cobert. El plànol de 1701 és un detall
del dibuix de Mortin; el de sota, és una
manipul·lació per restituir la distribució
anterior.

que aquesta només tingui sortida al Saló de l’oeil-de-Boeuf. L’avantcambra del gran cobert no és
tant gran com la de l’Oeil-de-boeuf, és cert; tanmateix, la posició de 1684 pot comptar amb dues
avantcambres, les dues juntes sí bastant més grans que la de l’Oeil-de-Boeuf. A més d’una sortida
directe a la galeria.
Newton ens forneix amb un altre possible causa per desplaçar la cambra del rei:
En 1699 quand le duc de Bourgogne fut autorisé à coucher avec sa femme, on
jugea la chambre à coucher du roi et celle de la duchesse anormalement proches.
Il fut alors décidé que l’ancienne chambre à coucher du monarque serait adjointe
à l’antichambre des Bassans pour former une nouvelle antichambre dotée d’un
plafond voûté. Cette antichambre éclairée au sud par une fenêtre ovale devint
le salon de l’Oeil-de-boeuf. Grâce à ses vastes dimensions, elle servait de salle
d’attente aux courtisans qui assistaient aux cérémonies quotidiennes de la vie du
roi. 16
Així, de les paraules de Newton, es dedueix que va ser la proximitat de la cambra de la duquesa
de Borgonya allò que va provocar el desplaçament de la cambra del rei, i que disposar d’una
avantcambra més gran en va ser, més aviat, una conseqüència. Newton no recolza la seva afirmació
amb cap testimoni de l’època. Ens preguntem a qui es refereix amb la seva construcció impersonal
(on jugea la chambre). Probablement es tracti del rei.
D’altra banda però, si bé és evident que la nova cambra queda més lluny de la cambra de la duquesa
de borgonya, tampoc es tracta d’un allunyar-se massa rellevant. Aproximadament, de 30 a 39 metres.
A més, el nombre de peces entre les dues cambres segueix sent exactament el mateix, ja que en unir
l’antiga cambra amb l’avantcambra dels Bassans, torna a interposar “tan sols” una peça (el doble
de gran, això sí) entre la nova cambra del rei i les petites peces de dégagement que donen al pati de
Monseigneur i que porten fins l’apartament de la duquesa de Borgonya.
No obstant, si per separat cap dels dos motius sembla definitiu, tots dos junts apunten causes d’ordre
domèstic per desplaçar la cambra del rei. En definitiva, dues qüestions d’ordre estrictament pràctic
provoquen el darrer ball de cadires a l’apartament del rei i col·loquen el llit sobre l’eix d’Apol·lo.
16 N EWTON , 2000, op cit. Pàg.126.
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En tot cas, sí sembla evident que desplaçar-se al “centre de França”, col·locar el llit del rei sobre
l’eix solar que ordena Versalles i els dies, és un efecte colateral com ho ha estat moure les canonades
de la xemeneia de La Rochefoucauld. La imatge sobre la que es construirà el discurs simbòlic de
l’absolutisme, sobre la que es construiran les lectures de l’emmirallament modern al segle XX, és
doncs, abans que res, un accident.
Una imatge amb un significat construït a posteriori.
Travessar el castell
Tanmateix, no voldríem tancar el capítol dedicat a la primera planta del cos central, sense proposar
una tercera hipòtesi, també d’ordre pràctic, per explicar el darrer moviment de la cambra del rei.
En el capítol anterior, dedicat als allotjaments, hem assenyalat l’estructura de corredors (galeries)
a través dels quals s’accedeix als apartaments de major rang, tant a l’ala sud com a l’ala nord. Es
tracta, dèiem, de tres galeries per a cada ala (recordem que les plantes de més amunt ja obeeixen a
un altre esquema distributiu). Així com la galeria a les plantes semisoterrànies, manté una relació
de certa continuitat amb els patis adjacents, les galeries a la planta baixa nivell jardins i, molt
especialment, a la primera planta, es comporten, dèiem, com a veritables carrers elevats.
Uns carrers elevats que s’anticipen amb més de dos-cents anys a conceptes com la rue corridor de
Le Corbusier o projectes com el Golden Lane d’Alison i Peter Smithson. Unes galeries que també
ens remeten a un món més antic, ja sigui el de la tradició francesa, tant a les residències nobiliàries
del XVI, com als castells “medievals” de la França gòtica; i també a les estructures de circulació,
freqüents en grans complexos palatins com els palaus vaticans; les anomenades loggies.
En tot cas, és a la primera planta on aquestes dues galeries (la de l’ala sud i la de l’ala nord) es
toquen. Defineixen un gran recorregut, a uns sis metres per damunt de la cota de la ciutat,17 que
travessa tot el castell d’un extrem a l’altre en direcciós nord-sud.
Si considerem la gran quantitat de gent que hi circula, el fet que es tracti d’un espai obert a tothom
i, en certa manera, prolongació de l’espai urbà, amb venedors ambulants, amb el tràfec dels criats,
amb la necessitat de cossos de guàrdia per controlar els espais de circulació tal com si es tractés d’un
carrer a l’aire lliure, en definitiva, si considerem el seu caràcter “públic”, entenem que no és forçar
massa el llenguatge referir-se a les galeries com a carrers elevats.
Dèiem també, citàvem a Da Vinha, que la galeria dels miralls sorgia d’una necessitat prèvia a
qualsevol designi iconogràfic: resoldre els problemes circulatoris en direcció nord-sud. Problemes
circulatoris generats pel creixement del castell (ala sud i ala nord), i també per la terrassa a la primera
planta dissenyada per Le Vau. Aquesta terrassa, dèiem, condemnava el pas nord-sud constrenyia a
través del gran salon quadrat o, en cas de no ser possible, a sortir i tornar a entrar passant per la
terrassa. Així, la galeria dels miralls, que en definitiva rau en cobrir la terrassa de Le Vau, resolia
la circulació nord-sud del cos central i, sobretot, es convertia en el punt de confluència dels dos
corredors de la primera planta.
Tanmateix, la forma en que cada una de les circulacions, la que ve de l’ala sud i la que ve de l’ala
nord, va a trobar a la gran galeria no és exactament la mateixa, més aviat són molt diferents, i és aquí
on la posició de la cambra del rei esdevé determinant. I és també aquí, en la forma del moviment,
on no hi ha rastre de simetria.
El fet que a partir de 1684 el rei hagi deixat lliures els Grans apartaments per instal·lar-se al voltant
17 Entre cinc o sis metres quan es troba més aprop del terra; recordem que la caiguda topogràfica fa que les alçades respecte el sòl urbà creixin a mida que l’edifici s’allunya del centre.

321

54

Saló de l’Oeil-de-Bueuf

Avantcambra del gran cobert

Sala de guàrdies

54. PRIMERA PLANTA GENERAL DEL CASTELL DE VERSALLES. Collage a partir
dels diferents plànols que Dubois publica l’any 1732. A efectes pràctics, ens són útils
per comprendre la circulació dins del castell a partir de 1701. Hem marcat, els espais de
circulació. Així com la interpretació que fem del dibuix de Dubois, assenyalant els corredors
més estrets a l’ala sud (en direcció est-oest) pot ser discutible (són veritables espais comuns
de circulació o estan inclosos dins d’un allotjament?), pel que fa a les grans galeries de les
extensions nord i sud, no hi ha dubte. La seva importància com a eix de projecte és rotunda
i no admet equívocs; al igual que la posició central de la gran galeria.

del pati de marbre, facilita la connexió de la gran galeria amb el corredor que arriba de l’ala est. La
seqüència en Z és magnífica [figs:54,55]. També el joc visual de qui fa el recorregut des de l’extrem
nord fins a la gran galeria. Al corredor hi donen alguns aparatments importants. S’hi allotgen els
nets del rei, el duc d’Anjou i el duc de Berry, entre d’altres.18
Així, quan s’és dins del corredor-galeria de l’ala nord, les vistes donen als patis interiors. Quan
s’arriba al vestíbul de la capella (a), les vistes salten a l’altra costat; s’obren cap als jardins. Al
passar pel saló d’Hèrcules (b), les vistes s’obren a banda i banda, tant als jardins com a la ciutat a
través del pati de la capella. Aleshores, el recorregut tomba noranta graus i comença la gran enfilada
dels Grans apartaments (c), que acaba en el saló de la guerra (d). Un segon gir a noranta graus i
s’arriba a la galeria dels miralls (e).
Per contra, l’arribada des de l’ala sud és diferent. En la mesura que els apartaments de la reina no
s’han cedit a l’espai comú com els seus simètrics,19 els grans apartaments (del rei), el recorregut no
gira arran de façana, sinó que va a trobar el pati de marbre. El fet que la connexió amb la gran galeria
no es faci per la cantonada sinó per gairebé el centre, fa que el Saló de la pau (f), convertit en cul de
sac, acabi sent recuperat, al menys a la pràctica, per l’apartament de la reina.
Així, el recorregut per a quí arriba des de l’ala sud, és totalment asimètric al que es troba qui arriba
des del costat nord. El primer tram, la galeria de la primera planta a l’ala sud, és similar al de l’ala
nord. Aquí però, hi ha tres patis enlloc de dos. Aquesta galeria-corredor, acostuma a ser anomenada
18 Apartamente que donen a la galeria i miren a jardins: AN39, des de 1696: Charles de Lorraine-Armagnac, comte de Marsan(1648-1708). AN40-41, de 1699 a 1704: Louise de Prie, maréchale de La Motte-Houdancourt(1624-1709); Gouvernante des
enfants de France de 1664 a 1709. AN 42, de 1699 a1702: Charles de France, duc de Berry (1686-1714), ﬁll de Monseigneur, net de
Lluís XIV. AN43, de1699 a1702: Philippe d’Anjou (1683-1746); ﬁll de Monseigneur, net de Lluís XIV. Rei d’Espanya des de 1700.
AN 44, de 1689 a 1714: Paul de Beauvillier, duc de Beauvillier (1648-1714) Première gentilhome de la chambre du roi en succession de son père des de 1666; chef du conseil de ﬁnances 1685; gouverneur, premier gemtilhomme de la chambre, et maître de la
garde-robe du duc de Bourgogne 1689; puis du duc d’Anjou 1690, et de Berry 1693. Veure: Newton, 2000, op cit.
19 Recordem que la reina mor l’any 1683. S’instal·la aleshores la Delﬁna, esposa de Monseigneur, Marie-Anne Christine Victoire de
Bavière. Quan la delﬁna mor l’any 1690, aleshores sí, l’apartament es queda buit ﬁns que s’hi instal·la la duquesa de Borgonya l’any
1696. Sis anys en els què els apartaments són preservats. No podem deixar de preguntar-nos, l’extensió és enorme, com es gestiona
un espai així, desocupat durant sis anys.

322

AN44

AN43

AN42

AN40-41

AN39

a

d

c

b

e

g

h
f
i
j

k

AP66-66A

55. (DOCUMENT DE TREBALL) LA GRAN AVINGUDA ELEVADA I
COBERTA QUE A LA PRIMERA PLANTA TRAVESSA EL CASTELL
DE NORD A SUD.
Hem dibuixat el llarg recorregut elevat. Tramar els espais de la
circulació ens permet determinar el caràcter heterogeni de la
seqüència. A les galeries-corredor, nord i sud, un espai continu,
morfologicament coherent amb la direcció del moviment. En el cos
central on hi ha els espais de representació, l’espai es manifesta a
glopades: l’enﬁlade.
Es tracta d’una llarga seqüència espacial que tant mira als jardins,
com a la ciutat o als patis. Un recorregut que fa més de mig
quilòmetre de llargada (unes 280 toeses). Entre cincs i sis metres
d’alçada allà on el terra és més aprop, per separar-se més del
terreny a mida aque aquest cau en allunyar-se del centre.

AP67

AP68

AP69
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“l’avinguda dels Orleans”, ja que gairebé tots els apartaments els pertanyen. Tornem a trobar-nos
en una zona on es concentren apartaments d’alt rang. Recordem que el duc d’Orleans, pare del futur
regent, és germà del rei.20 La galeria sud acaba a l’escala dels prínceps (k). L’escala mor aquí, cosa
que allibera l’espai, al ments pel que fa a la vista. Per pujar a l’àtic cal haver près alguna de les escales
que, a la galeria, s’han deixat a mà dreta.
Després de fer una Z per vorejar l’escala dels prínceps, es passa a la peça que uneix l’ala sud amb el
cos central (j), sota hi ha la Petite Comédie. A l’escala dels prínceps ja es podien veure els jardins, però
és ara, en passar per aquí, que les vistes s’obren a banda i banda, a jardins i a ciutat, tal com passava,
al saló d’Hèrcules a l’altra costat. El recorregut torna a girar noranta graus. Sense perdre les vistes al
parterre du midi, passa per un petit saló i d’aquí a una gran peça on hi ha la gran sala dels guàrdies (i).
De la gran sala dels guàrdies, enlloc d’afagar l’enfilada dels apartaments de la reina (espai “privat”
de la duquesa de Borgonya), sense canviar d’orientació, passem a un interior, l’escala de la reina (h).
Aquí doncs, conflueixen dos circulacions, la que ve (o va) de l’ala sud, amb la que entra (o surt) del
castell. L’escala, a la primera planta, forma un sol espai amb el vestíbul, des d’aquí ja es veu el pati
de marbre. A partir d’aquí el recorregut voreja el pati mentre travessa les tres peces de l`apartament
del rei, utilitzables com espai de circulació (g); en el sentit del recorregut: sala de guàrdies del rei,
l’avantcambra del gran cobert i el saló de l’Oeil-de-Boeuf. D’aquí, passant pel lloc on fins 1701 hi ha
hagut la cambra del rei des de 1684, accedim a la galeria dels miralls.
Cedir el pas, coronar el pas a jardins
Si comparem les dues distribucions, abans i després de 1701, el desplaçament de la cambra del rei
allibera l’espai de circulació que travessa el castell de nord a sud. No volem dir, en cap cas, que cedir
lloc al pas sigui la causa del desplaçament; tanmateix, és una conseqüència innegable; tant útil com
fer més gran l’avantcambra on els cortesans esperen o allunyar-se del llit de la duquesa de Borgonya.
Quan la cambra ocupava la meitat de l’actual saló de l’Oeil-de-Boeuf [fig.56], aquesta gran via de
comunicació quedava escanyada a l’avantcambra dels Bassans. No només l’espai era molt més reduït,
també hi havia menys portes. Si afegim el fet que l’avantcambra, en hores assenyalades, és plena dels
cortesans que esperen veure al rei, es fàcil entendre que les millores introduïdes per la gran galeria de
cara a la circulació nord-sud, veritable plaça pública dins del castell, no servis de res estant precedida
per un pas tant estret al seu costat com el de la cambra dels Bassans.
Aquestres tres peces (guàrdies, gran cobert i basans/Oeil-de-Boeuf) no només formen un tram de
la gran avinguda elevada nord-sud; són també l’accés principal a la galeria, lloc de confluència del
castell, per a tots aquells que pugen per l’escala de la reina (és a dir, gairebé tothom).21
Al desplaçar la cambra del rei al centre del castell, el pas s’amplia el doble i també el número de portes
[fig.57].
Cal insistir. En cap cas podem assegurar que això sigui una causa, però del què no hi ha dubte és que és
una conseqüència important pel que fa a un dels principals usos del castell: circular, que al capdavall
és la principal ocupació dels cortesans. Al mateix temps, en situar-se al centre, la cambra del rei es
col·loca just al damunt del pas ciutat jardins, que a la planta baixa travessa vestíbul i peristil. És doncs
en aquest punt, cambra del rei/saló de l’Oeil de-Boeuf (pl primera) i vestíbul22 (pl.baixa), on el nou
20 AP66-66A, des de 1698 ﬁns 1704: la duquesa d’Orleans (1677–1749), de soltera mademoiselle de Blois, ﬁlla natural del rei i
madame de Montespan, casada amb el futur regent. AP67 des de 1698 ﬁns 1704: el cardenal Guillaume von Fürstemberg (1629-1704).
AP68, de 1684 ﬁns 1701, la princesa Palatina, duquesa d’Orleans, esposa de Monsieur, germà del rei. AP69, des de 1684 ﬁns 1701:
Philippe duc d’Orleans, anomenat Monsieur, germà del rei. Monsieur mor poc abans que el rei prengui possessió de la nova cambra, el
9 de juny. A la seva mort, l’apartament passa a ser ocupat per la seva esposa, per això deixa buit l’AP68.
21 Recordem que l’escala dels ambaixadors acostuma a estar tancada.
22 Recordem que un mur el separa de la cambra del grand maître de la garde-robe.
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centre (de fet és el vell centre, marcat ara per la cambra del rei) fa visible les dues lògiques circulatòries
que donen forma a Versalles, i ho fa just allà on es creuen. A la cota del terra, en direcció estoest, escenificació de l’endinsament i transparència ciutat-jardins. A la cota elevada, primer pis, el
moviment nord-sud, que estructura l’interior del castell a partir d’un recorregut pels espais comuns,
ja siguin els de les galeries-corredor o dels espais de la representació. Un singular recorregut que
“entra i surt dels jardins. Una llarga avinguda interior, elevada, de més de mig quilòmetre (unes 280
toeses), que tant participa de la lògica espacial de l’enfilade (els espais d’aparat del cos central) com
de la galeria, més propera a la dels blocs corredor.
La casuística d’usos és complexa i difícil de determinar en un edifici tant gran com Versalles i que,
a més, està superpoblat. Però pel que fa a la forma, la dispòsició de les peces no admet equívocs: la
cambra del rei es situa al centre, sí; però respecte les circulacions del castell, la cambra es fa a un
costat per no entorpir el moviment. També es converteix en pont per permetre l’accés als jardins des
de la cota del terra.
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