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L’ESCALA DELS AMBAIXADORS.
Ja prevista a l’Enveloppe de Le Vau, el disseny del lluernari és de 

François d’Orbay; també dirigex tota l’execució (1674). La decoració 

(1678-80) és de Le Brun.

1.Sostre de l’esala dels Ambaixadors segons el gravat de Simonneau. 

2. Parament nord, on es recolza l’escala, segons un gravat de Surugue. 

Les dues portes al primer pis, porten als Grans Apartaments (saló de 

Diana i saló de Venus). 3. Parament est segons un gravat de Surugue. 

La porta de l’esquerra dón al Cabinet des Medailles; la de la dreta és 

falsa. La porta en escorç a la dreta (només veiem un tros) dóna a la Petit 

Galérie decorada per Mignard.

1

2

3
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1. Sis muses i dues al·legories / 2. El debat acadèmic / 
3. Pronunciar-se sobre Versalles  / 4. Els autors de Versalles

Capítol 11

LA DESCRIPCIÓ COM A MANIFEST

1. SIS MUSES I DUES AL·LEGORIES

L’escala dels Ambaixadors

El següent fragment, més poètic que descriptiu, forma part de les pàgines que Jean-François Félibien 

dedica a l’escala dels Ambaixadors, avui desapareguda: 

Il (le peintre) a prétendu que les Muses après avoir achévé ce pompeux appareil, & l’avoir 

embelli en mile endroits de festons & de Vases remplis de fl eurs, demeurassent elles-mêmes 

spectatrices de tout ce que s’y passe.1

Le Vau preveu l’espai de l’escala en el seu projecte d’Enveloppe de 1668. Tanmateix, la seva 

mort l’any 1670, fa que sigui François d’Orbay qui acabi desenvolupant el disseny. Especialment 

l’enorme lluernari rectangular que il·lumina cenitalment tot l’espai. És un espai interior sense vistes 

a l’exterior. Les obres es prolonguen fins 1674. Le Brun s’ocupa de la decoració pictòrica entre 1678 

i 1680.  Just quan Le Brun comença a pintar l’escala dels Ambaixadors, Jules Hardouin-Mansart 

comença a transformar el cos central. A uns metres de l’escala, s’han començat a demolir alguns dels 

salons de l’apartament del rei i també la terrassa. L’escala dels Ambaixadors durarà una mica mes. 

Choisy, a la seva Histoire de l’architecture, li dedica especial atenció. El converteix en el punt 

de partida d’un recorregut que va fins la chambre du roi2 Un recorregut possible, fins i tot real, 

i és clar, però poques vegades efectuat. L’escala dels Ambaixadors gairebé sempre va romandre 

tancada.3 A mitjans del XVIII, sota Lluís XV, l’escala deixa d’agradar. Es fa servir com ocasional 

sala d’espectacles (1748); també com a vestuari i magatzem al servei de les peces teatrals que es fan 

a l’Appartement intérieur del Rei. Sigui com sigui, l’any 1752 l’escala serà destruida per construir-

hi l’Apartament de Mme Adélaïde, una de les bel·ligerants filles de Lluís XV [figs.1,2,3].

Més que Choisy, ens interessa la lectura de Sabatier, tot i que en termes arquitectònics, sembli 

més difícil extraure’n conclusions. Al cap i a la fi, a l’Escala dels Ambaixadors l’arquitectura es 

converteix en el suport informatiu sobre el que Le Brun desplega un dens programa iconogràfic. 
1  FÉLIBIEN 1703, op.cit. Pàg. 92
2  CHOISY, Auguste. Histoire de l’Architecture. Gauthier-Villars imprimeur-libraire, Paris, 1899. 
3  Per això Mortin, ja en el plànol de 1714, dibuixa una escala que no existeix, es tracta d’una alternativa pràctica a una 
escala que ja durant els darrers anys del regnat de Lluís XIV ha deixat d’utilitzar-se
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4. 
DETALLS DE LA DECORACIÓ DEL SOSTRE DE L’ESCALA DELS AMBAIXADORS, SEGONS EL 
GRAVAT DE SIMONNEAU: COSTAT NORD: les muses Clio (història) i Polímnia (l’eloqüència); COSTAT 

SUD: les muses Cal·líope (poema) i Melpòmene (tragèdia); COSTAT OEST: les muses Euterpe (música) i 

Urània (astronomia); I COSTAT EST: al·legories de l’Arquitectura i la Pintura-escultura

En paraules de Sabatier és tracta de la resposta francesa a la cúpula romana.4 Si la cúpula barroca 

romana tracta de conmoure’ns i ape·la a l’inefable, l’escala dels Ambaixadors ens informa. Allà 

on el barroc tracta de transmetre l’intangible diví a través de la circularitat perfecte i d’una llum 

que desdibuixa els límits de la l’arquitectura; la il·luminació cenital de l’escala dels Ambaixadors, 

provinent d’un gran lluernari rectangular [fig.1], ens proposa un dispositiu iconogràfic organitzat en 

episodis que no excedeixen el marc assignat, i que posa en escena els principis racionals de la nova 

administració absolutista.5

Jean-François Félibien li dedica 18 pàgines. No són moltes. El llibre en té 363, introduccions i 

dibuixos apart. Just abans de descriure l’escala, Félibien ha descrit la Petite Galerie pintada per 

Mignard, el gran rival de Le Brun. Es tracta d’un espai molt més petit i amb un programa iconogràfic 

molt menys ambiciós.6 Tanmateix. Jean-François Félibien li dedica una pàgina més: dinou.

Però la imatge amb què Félibien obre la descripció de l’escala dels Ambaixadors encara ens diu més 

cose. Vuit figures femenines presideixen el fals àtic pintat per Le Brun [fig.4]. Al nord, Clio (la musa 

de la història), i Polímnia (la musa de l’eloqüència); al sud, Cal·líope (la musa del poema heroic), 

Melpòmene (de la tragèdia) i Talia (de la comèdia); a l’oest, Urània (la musa de l’astronomia) i 

Euterpe (de la música). Tanmateix, cosa estranya, les dues figures femenines que queden al costat 

est no són, com podríem esperar, les dues muses que falten, la de la dansa, Terpsícore i la de l’elegia, 

Érato. 

4  SABATIER, Gérard. Versailles ou la figure du roi. Ed.Albin Michel, Paris, 1999. Pàgs. 146-191.

5  En aquest sentit, l’obra de Le Brun seria la culminació de la política cultural de Richelieu, ocupat en crear un gust 
francès propi allunyat del desordre romà (és a dir, barroc) i del patetisme espanyol (FUMAROLI, Marc. L’école du silence (le 
sentiment des images au XVIIe siècle). Ed. Flammarion. Paris 1998).

6  En certa forma ja esgotat abans que comenci a pintar-lo. Mentre les pintures de Le Brun ja es plantegen en termes de 
mito-història (explicar les gestes “reals” del rei acompanyat d’al·legories mitològiques), les pintures de Mignard encara es 
basen en la representació d’episodis mitològics. El rei s’hi pot emmirallar, però no en forma part.
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Les dues muses estat substituides per dues al·legories: l’Arquitectura i la pintura-escultura.7 

Precisament, dues al·legories estretament vinculades a dues de les recent fundades acadèmies reials 

més vinculades a la construcció de Versalles. Precisament, dues al·legories que ens remeten als 

autors de l’escala.

Per contra, l’elegia (lament d’un passat perdut), ha estat desterrada. El Versalles que s’inicia a la fi 

dels setanta, tot i l’ascendent de Racine i Boileau, és el dels Moderns. També sembla donar-se per 

tancada la fase del Versalles de les festes à plen-air. La dansa comença a ser cosa de professionals i 

potser això explica l’exclusió de Terpsícore.

A partir de 1680 ja no hi ha dubte. És l’arquitectura qui assumeix la representació del rei. Una 

arquitectura que no s’entén desvinculada de la pintura i escultura que la doten de continguts. La 

subtil signatura de Le Brun i d’Orbay a través de les dues al·legories és en realitat una afirmació del 

nou Versalles. A partir d’ara són l’arquitectura i la pintura-escultura els encarregats de donar sentit i 

grandesa al nou ordre d’un rei que ha passat de ser el roi Soleil a ser Louis Le Grand.8

Félibien, poèticament, atribueix l’autoria de l’escala a les Muses: (el pintor) ha pretès que les muses, 

després d’haver acabat aquest pompòs aparat (...). Discretament, Charles Le Brun, el director de 

l’Académia de pintura i escultura, cedeix la plaça a una autoria no personal, sinó col·lectiva. No 

podem evitar pensar en els seus estudis fisiognòmics, i en la seva negativa a pensar l’obra d’art en 

termes d’expressió individual. [fig.5]

Dibuixar sobre paper pautat, desenvolupar una pedagogia de l’expressió, respon a la voluntat de 

pintar sistemàticament. Es tracta de fundar una mecànica hàbil per a ser compartida (fins i tot per 

gent sense talent). El projecte artístic de Le Brun, més enllà de les obres que en el seu dia li donen 

la fama, més enllà de l’oblit al que es condemnat per un segle XIX romàntic, el projecte artístic de 

Le Brun no es centra en l’objecte artístic, sinó en el procediment.

A l’Escala dels Ambaixadors es cedeix l’autoria a les muses, des de la convicció profunda que l’art 

no és una prolongació del jo, sinó una producció col·lectiva al servei de l’estat. 

Sense entrar en debats, ja innecessaris, sobre el talent de Le Brun, només cal mirar alguns dels seus 

estudis preparatoris, per exemple els apunts per fer un retrat de Turenne, per reconèixer en Le Brun 

un pintor de geni, que voltuntariament posa el seu talent al servei d’un sistema [fig.6].9  

El treball com a espectacle

A la descripció de la festa dels Plaers de l’Illa encantada, els servents que muntaven les barreres de 

la cursa formaven part de l’espectacle. També els servents que paraven la taula per a la Collation, 

ho feien sota la meravellada mirada dels espectadors. Apareixien disfressats, caracteritzats com 

l’estació de l’any a la que seguien, executant un ball amb la música de Lully. Si l’espectacle, una 

interminable cadena de sorpreses, és allò que manté cohesionada la cort de Lluís XIV; l’espectacle 

que mai defalleix, aquell que sempre es renova a si mateix, és el de la materialització del castell; la 

seva prolongada construcció.

7  SABATIER, 1999, op. cit. pàgs.162-163
8  Veure: SARMANT, Thierry. Louis XIV, homme et roi. Éd. Tallandier. Paris, 2012. Pàgs. 263-264)
9  Any de la expo. 1962???
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CHARLES LE BRUN: 5. Estudo fi siognòmic (el 

camell) 6. Retrat del vescomte de Turent, dibuix 

preparatori per a L’entrevue de l’Île des Faisants, 
1665.

5  6  

De fet, la bella imatge literària que ens ofereix Félibien no s’acaba amb la cessió de l’autoria a les 

muses. Un cop han acabat de fer l’escala, les muses romamen com a espectadores de tot el què hi 

passa. Han creat una realitat viva. L’obra no s’acaba amb la seva feina. Després d’elles, s’inicia un 

nou cicle on és l’obra mateixa qui es fa a si mateixa. 

Meravellosa metàfora d’un Versalles, el de Lluís XIV, com a obra inacabable que es prolonga 

alterant-se, contradient-se, creixent, autodestruint-se; Versalles és una proliferació d’homes i obres 

que es renova constanment.

Tanmateix, l’Escala dels Ambaixadors l’any 1680, l’expulsió de Terpsícore, musa de la dansa, i de 

Érato, musa elegíaca, és el pressagi d’un Versalles fugisser que té els dies comptats. El desplaçament 

l’any 1701 de la cambra del rei sobre l’eix, sentenciarà el procés de ralentització.

El ballet i l’efímer, fonament de sentit del Versalles dels anys seixanta, han esdevingut substrat. Hi 

són presents, però confinats entre els murs. D’una banda han près cos sobre les parets, sota la forma 

de la pintuta i l’escultura. Imatges ara quietes. Apol·lo, acompanyat per les dotze hores del dia i els 

dotze signes del zodiac, ja no entra presidint la seva carrossa en un Rond dels jardins, com va fer-ho 

a la festa de 1664. S’ha convertit en un Saló. De fet, també els jardins ofereixen imatges congelades 

de les figures que l’any 1664 desfilaven sota la música de Lully. Les quatre estacions de l’any s’han 

convertit en quatre fonts que posen nom a les allées. 

En realitat, allò que veritablement ha quedat confinat entre els murs, no són les figues mitològiques, 

sinó el moviment mateix. Els cortesans han deixat d’actuar als jardins transformats en Brandimart, 

Roland o Olivier, per participar en les coreografies interiors d’un cerimonial que celebra l’ordre 

reial: el lever, el coucher, el grand couvert, l’itinerari fins la capella, les grans recepcions. 

Autonomia: Palimpsest contra megastructura 

Spectatrices de tout ce que s’y passe: Les muses poden quedar-se mirant allò que han creat, perquè 

allò que han creat disposa d’autonomia respecte el seu creador.  Hem dit a l’inici que possibles claus 

d’interpretació, des de l’arquitectura, sorgides a partir dels anys seixanta, no s’havien aplicat a un 

Versalles ja atrapat en la lectura total de la primera meitat del XX. Davant d’un projecte sempre en 

transformació, autònom respecte les decissions que li donen forma i, fins i tot, autònom respecte 

un programa reial que no pot preveure l’abast de la seva empresa, es fa difícil no pensar, al menys 
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parcialment, en algunes de le teories que alimenten les obres d’arquitectes vinculats al Team X, al 

metabolisme japonès, a les ciutats en moviment d’Archigram o a les megastructures.

En cap cas volem recrear un nou miratge, però encara que sigui com a comentari al marge, val la 

pena incloure un fragment del llibre de Banham sobre les megastructures. És una cita d’un text de 

Fumihiko Maki que tracta de definir què és una megastructura:

Una gran estructura en la que tienen cabida todas las funciones de una ciudad o de parte 

de ella. La tecnologia actual la ha hecho posible. En cierto modo, es un rasgo artifi cial del 

paisaje. Es como la gran colina sobre la que se construyeron las ciudades italianas.10

Si ens cenyim a les paraules de Maki, tot el que es diu és aplicable a Versalles. Fins i tot, el 

factor tecnològic, en la mesura que convocat en termes d’actualitat, sense cap especificació d’ordre 

històric (“industrial”, per exemple) és aplicable a un Versalles que ha transformat els protocols 

d’obra, l’enginyeria hidràulica, i ha posat en peu uns sistema de producció en sèrie, sota protecció 

de la corona (les manufactures) que tant afecta a la fabricació dels elements com a l’explotació dels 

recursos naturals. Evidentment, les màquines són de tracció animal i humana. Encara falten uns anys 

per a l’aparicio de la màquina de vapor.11

Banham introdueix una segona definició canònica on el factor tecnològic sembla concretar-se. En 

aquest cas és una cita de Ralph Wilcoxon:

No es sólo una estructura de gran tamaño, sino... tambien una estructura que frecuentemente: 

1. está construida con unidades modulares; 2. es capaz de una ampliación grande y aun 

“ilimitada”; 3. Es un armazon estructural en el que se pueden construir – o aún “enchufar” 

o “sujetar” tras haber sido prefabricadas en otro lugar – unidades estructurales menores 

(por ejemplo, habitaciones, casas o pequeñas edifi caciones de otros tipos); 4. es un armazón 

estructural al que se supone una vida útil mucho más larga que la de las unidades menores 

que podría soportar.12

Tot i les precisions de Wilcoxon, les diferències respecte Versalles continuen sent subtils. Versalles 

no està construït amb unitats modulars; és cert. O més ben dit: no és des de l’aplicació del mòdul que 

s’arriba a la forma del conjunt. És una agregació, però no és un sistema agregatiu. Tanmateix, repetir 

noranta-tres vegades el modul de façana per resoldre les ales sud i nord, no deixa ser indicatiu d’una 

nova forma d’entendre l’arquitectura, que posa fi a la idea albertiana de bellesa i el projecte com a 

forma tancada. De fet, acabem de citar el segon punt de Wilcoxon: capaç d’una ampliació gran i 

encara “ilimitada”.

El tercer punt torna a marcar diferències importants, però relatives. Res s’endolla en un món sense 

electricitat. Però és evident que Versalles esdevé una gran estructura capaç d’allotjar modificacions 

dels seus components (prefabricats o no) sense alterar-se com a entitat. És cert, que el sistema de 

10  MAKI, Fumihiko, Investigations in Collective Form, St. Louis, 1964, pàg. 8. Citat a: BANHAM, Reyner. 
Megasestructuras, futuro urbano del pasado reciente. Gustavo Gili: Barcelona, 2001. Pàg.8.  Primera edició original en 
anglès de 1976.
11  Descartem qualsevol diferència establerta en relació a les “llibertats” de l’home i declaracions de drets universals. 
Només cal pensar en les condicions de vida dels obrers que treballen entre màquines de vapor al segle XIX, i en les 
condicions laborals d’esclavatge d’un tercer món expoliat, precisament, per sustentar l’economia consumista dels anys 
seixanta.
12  WILCOXON, Ralph. Council of Planning Librarians Exchange Bibliography, nº66, Monticello (Illinois), 1968, pàg.2. 
Citat a Banham, 1976. Op. cit. Pàg. 9.
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EL FORAT DE L’APARTAMENT AN30

Encara que els fonaments del teatre e Hardouin-Mansart 
s’haguessin construït, incloent els suports per a les llotges del 
pavelló fi nal, els apartaments dels cortesans van acabar sent 
prioritaris [AN 44, primer pis; i AN 56 a l’àtic]. Al primer pis i a l’àtic 
s’hi van construir allotjaments. Sota del primer pis hi havia un forat 
de quaranta-tres peus d’alçada [uns tretze metres], suportat per 
bastides calçades sobre peus de pedra. L’any 1734, en aquest 
espai, es va adequar un apartament per a la princesa de Conti 
[AN 30 A] (Newton, William R. L’espace du roi. op.cit. pàg. 323).

Quan s’ocupa el forat assenyalat amb vermell (crujies 26-28) 

el nou espai es suma a les peces que ja formaven part de 

l’apartament de la princesa de Conti [AN29, cr 17-22 i AN30, cr 

23-25].

Si l’ala nord (deixant de banda la capella i l’òpera) s’acaba vers 

el 1689 i fi ns el 1734 la princesa de Conti no ocupa el forat; això 

AN30

28   27  26  25  24  23   22  21  20  19  18      17

fa quaranta-quatre anys d’un forat a la façana nord jardins d’uns 

13 x 13 metres. Durant quaranta-quatre anys la galeria que dóna 

accés als apartaments de la planta baixa nivell jardins, té vistes 

sobre el parterre du nord.

Al marge de l’anècdota (és un cas entre molts) el que és evident 

és que l’estructura és prèvia, conceptualment i física, a les unitats 

habitacionals que allotja, que poden ser-hi o no ser-hi. La tecno-

logia murària, amb l’ajuda d’unes bastides de fusta, tolera buits 

dins l’estructura com si es tractés d’una malla de barres de Yona 

Friedman.

8. Planta baixa de l’Ala nord segons un plànol de Blondel de 1735 

(el forat just s’acaba d’omplir).

9. Alçat jardins de l’ala nord, Blondel 1755.

7

8

9

7. Una pàgina del llibre de Reyner Banham amb “pre-

cursors urbans de la megaestructura”. A dalt, el Ponte 

Vechio de Florència. A sota, el Königsbau a Stuttgart, 

obra de Knapp i Leins (1856).
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murs, a diferència d’una estructura de barres, sembla menys flexible; però això ni queda especificat 

per Wilconson ni evita que a Versalles es produeixin situacions estranyes [figs.8-9]. 

Si bé la tecnologia sembla el principal abisme insalvable entre Versalles i les megastructures del 

darrer terç del segle XX; el cert és que precisament la concepció de l’arquitectura a Versalles planteja 

un alt grau d’exigència tecnològica. En aquest sentit (això sí, des de l’estatisme o proteccionisme 

colbertià), Versalles és el primer pas cap aquesta revolució tecnològica que dos-cents seixanta anys 

després permetrà el desenvolupament de les megastructures, tot i que Banham ens proposi una altra 

prehistòria [fig.7].

Probablement, la veritable diferència ve condicionada per altres factors. Discutir-los ara suposaria 

obrir un parèntesi massa llarg: la relació jeràrquica entre els ocupants de la megastructura,13 les 

relacions de privacitat, la titularitat del sòl on es construeix la megastructura i sobretot, el més 

important, la pulsió del consumisme als anys seixanta que fa tant important que les unitats menors 

puguin ser reemplaçades tantes vegades com es vulgui (Tanmateix, no és això el que passa amb els 

apartaments dels cortesans, la cambra del rei o la capella?). 

En realitat, la diferència definitiva (i aquí ens contradiem) és que el desfici consumista de Versalles, 

també el context històric i cultural, fa que la forma no tracti, en cap cas, d’explicar de forma 

deliberada, la seva condició canviant. La pedra esdevé efímera i això implica una exigència 

tecnològica que faciliti el canvi, però també una celebració de la despesa sumptuària.

De fet és aquí on rau la seva condició de Palimpsest: cal interrogar la forma per restituir el canvi; no 

forma part de les seves finalitats, deixar-ne constància.

2. EL DEBAT ACADÈMIC 

Durant la construcció de Versalles, un agre debat enfronta a François Blondel i Claude Perrault.14 

François Blondel, el director de l’Académie royale d’architecture entre 1672 i 1686, ha publicat 

Cours d’Architecture (1675). Claude Perrault, germà de l’influent Charles Perrault, és el responsable 

d’edificis com l’Observatoire (1673-1677), la façana oriental del Louvre o el Château de Sceaux per 

a Jean-Baptiste Colbert. També ha traduít i comentat, per encàrrec de l’acadèmia, el Vitruvi (1673). 

Aquest llibre és el detonant que encén el conflicte entre Anciens i modernes. Per una banda, una visió 

de l’arquitectura suposadament progressista (Perrault i els moderns) que tracta de refundar la veritat 

dels ordres des de discursos racionals; per l’altra, una visió conservadora (Blondel i els Antics) que 

assumeix el llegat de l’antiguitat com un espai de consens amb un gran valor instrumental.15 Claude 

Perrault és metge i també ha escrit tractats científics. L’any 1700, pòstumament, es publica un llibre 

seu sobre mecànica, Recueil des plusieurs machines de nouvelles inventions; edició a càrrec del seu 

germà, Charles Perrault, que aleshores ja ha caigut en desgràcia.16  

13  En tot cas, recordem que a la villa Immoble de Le Corbusier de 1922, un projecte megastructural avant-la-lettre, 
encara hi ha un desdoblament dels accesos per amos i servents.
14  Nicolas-François Blondel (1618-1686) és el primer director de l’Acadèmia (1672 i 1686), i autor del llibre Cours 
d’Architecture (1675). No confonde amb Jacques François Blondel (1705-1774), autor del cèlebre recull, L’Architecture 
française [...], publicat entre 1752-1756. 
15  CASTEX, Jean. Renacimiento, Barroco y Clasicismo (Historia de la arquitectura 1420-1720). Ed. Akal. Madrid 1994. 
Pàgs. 368-371.
16  En realitat la caiguda de Charles Perrault es produeix en ple debat i per causes alienes. L’any 1683 la mort de Colbert 
el deixa sense padrins. El nou superintendent, Louvois, provoca la seva sortida de la Petite Académie i el reemplaça per 
André Félibien (PERRAULT, Charles. Contes. Édition critique de Jean-Pierre Collinet. Gallimard. Paris, 1981. Pàgs.10-11).
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10.
UN MOMENT DEL CASTELL DE VERSALLES 
ESPECIALMENT POC SIMÈTRIC: Plan du 
Château de Versailles comprenant les détails 
du système des eaux. Tot i que el document no 

està datat, tenint en compte que l’ala sud està 

construïda i l’ala nord ni tant sols començada, 

representa Versalles en algun moment entre 

1682 i 1685.

10  
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L’any 1685 s’inicia la construcció de l’ala nord, la darrera gran ampliació del castell de Versalles 

(uns 150 metres de llargada per uns 50 d’amplada). L’any 1686 mor François Blondel, el mateix any 

en què s’acaben de construir les dues écuries. Claude Perrault mor dos anys després; l’any 1688, 

després de dissecar un camell al Jardin des Plantes. [fig.10]

El debat que enfronta a Blondel i Perrault és en realitat una trasposició en termes arquitectònics 

d’un debat originàriament literari i amb clares connotacions ideològiques: la querelle des Anciens et 

modernes, que en el món de les lletres enfronta a Charles Perrault, germà de Claude Perrault, amb 

destacats partidaris dels Anciens com Racine o Boileau.17

Pel que fa a l’arquitectura, el cert és que el racionalisme de Perrault, més enllà de reivindicar la 

possibilitat de modificar els ordres clàssics, reafirma la seva importància en situart-los al centre del 

debat (els dedica un volum sencer).18 Alguns hi han volgut veure una exigència de llibertat, gairebé 

d’avantguarda, cosa que no té gaire sentit en el context acadèmic de la França de finals del XVII. 

La suposada modernitat apunta justament en la direcció contraria, potser desfer-se de qualsevol 

resistència al nou ordre des de l’autoritat dels antics. 

Dos dels punts més forts de la discussió són la simetria i les columnes geminades. Si per Blondel 

la simetria al·ludeix a qüestions de proporció, per a Perraul és la correspondència exacta entre les 

dues parts que l’eix de simetria ordena. En altre paraules, el mètode compositiu de Perrault sembla 

més restrictiu que el de Blondel i poques vegades veritablement aplicable. Sobre la qüestió de les 

columnes geminades, censurades per François Blondel, Perrault les dóna per vàlides. Introdueix així, 

dins del canon clàssic, una forma de clara extracció gòtica:19 la nova façana del Louvre construida 

en detriments dels tres projectes refusats de Bernini [fig.13].

La desmesura versallesca i la seva urgència davant d’un programa cada cop més complex, no semblen 

massa pendents d’una discusió com la de Blondel i Perrault. Potser Versalles és una obra massa 

expeditiva, sotmesa a massa mans, per plantejar-se preguntes d’aquest tipus. Sobre les columnes 

geminades, per exemple, a les façanes que donen als jardins no s’utilitzen;20 però que sí n’hi ha en 

el pòrtic que sustenta el balcó de la cambra del rei sobre el pati de marbre. La “incoherència” entre 

les façanes a ciutat i les façanes a jardí permeten incloure una solució i la contrària. Justament el 

pati de marbre, centre neuràlgic del castell, sovint explicat com a reliquia (allò que roman del castell 

de Lluís XIII) és el lloc on s’incorpora la fòrmula “moderna” de Perrault. O hauríem de parlar de la 

fòrmula gòtica. Al capdavall, uns metres més enllà, l’any 1701 s’està construint la capella definitiva 

del castell, diuen que inspirada en la secció de la Sainte Chapelle [figs.11,12].

És però en la resposta que Hardouin-Mansart dóna a les façanes de les dues grans extensions on el 

17 Cal afegir, que també hi ha un paral·lel amb la querella del color a l’Acadèmia de pintura. Suposadament els partidaris del color (De 
Piles, Rigaud, Largillièrre, etc) són els moderns i els del dibuix (Champaigne, Le Brun, etc.), els antics. En realitat l’eqüació no està 
tan clara. Al cap i a la fi , si els Perrault defensen una modernitat des del racionalisme, seria Le Brun i la seva reivindicació del dibuix 
com a component racional de la pintura, qui hauria d’assumir la defensa d’allò modern.  Sobre la querella dels Moderns i els Antics: 
FUMAROLI, Marc. La Querelle des Anciens et modernes. Gallimard: Paris, 2001. Existeix una traducció en castellà a càrrec de Caridad 
Martínez:  FUMAROLI, Marc. Las abejas y las arañas. La Querella de los Antiguos y los modernos. Acantilado: Barcelona, 2008.
18  CASTEX, op.cit. Pàg.368
19  La recuperació sota Lluís XIV d’alguns elements gòtics com a reivindicació d’allò francès, possiblement sigui una de les 
diferències més importants respecte la política cultural del cardenal Richelieu. Els darrers anys alguns historiadors han posat 
en dubte el tòpic d’un rei Sol “exclusivament modern”. Sobre les polítiques de Lluís XIV que trenquen amb les innovacions de 
Richelieu (i de retruc, Mazarin), i recuperen la tradició medieval, veure l’article: BÉGUIN, Katia. “Louis XIV et l’aristocratie : coup 
de majesté ou retour à la tradition”, Histoire, économie et société. 2000, 19e année, n°4. pp. 497-512.

20 Podríem considerar les columnes dels frontispicis que pauten les façanes; tanmateix, la separació entre “bessones”, molt gran i no 
molt més petita que la crugia,  fa que en sentit estricte no sigui un ordre geminat.
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11

12

13

14

COLUMNES GEMINADES A LA COUR DE MARBRE 
“ABANS I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ DE 

HARDOUIN-MANSART 11. ”Fêtes de 1674 célébrant 

la seconde conquête de la Franche-Comté. Jean Le 

Pautre; gravat de 1676. 

12. Aixecament del XIX (Lambert) on es veu el balcó 

sustentat sobre columnes geminades dissenyat per 

Hardouin-Mansart.

EL LOUVRE DE PERRAULT
13. Vue en perspective du Louvre avec la nouvell façade me-
ridionale de Perrault, Gravat de Scotin Major. El projecte és de 

1667; la construcció de1668-1670.

HARDOUIN-MANSART, FAÇANA A JARDINS ALA DEL SUD
14. Detall del plànol de façana segons els aixecaments de Jean-

François Blondel publicats l’any 1756 a Architecture françoise, 
ou Recueil des plans, élévations, coupes et profi ls des églises, 
maisons royales, palais, hôtels & édifi ces les plus considérables 
de Paris, ainsi que des châteaux et maisons de plaisance situés 
aux environs de cette ville ou en d’autres endroits de la France.

La repetició indiscriminada del mòdul de façana queda interrom-

puda per les tribunes on sí hi ha columnes geminades d’ordre 

jònic.
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caràcter expeditiu i urgent de Versalles troba el seu exemple més clar. Les extensions del castell, 

(primer l’ala sud, iniciada el 1678, i després l’ala nord, a partir de 1685) suposen que el castell passi 

d’una longitud de cent metres a una longitud total de més de quatre-cents metres. Hardouin-Mansart 

no tindrà cap problema amb resoldre les noves façanes aplicant el mateix mòdul de 3,7 m del cos 

central tantes vegades com faci falta. Exactament, noranta-tres vegades.21 

És evident que la proliferació converteix en trivial qualsevol discusió acadèmica sobre els ordres i 

la simetria. El valor de l’arquitectura, més que projectual, queda sancionat en funció dels resultats, 

es mesura a posteriori. D’altra banda, com jutjar des de la posteritat unes obres nascudes sota el 

signe de l’efímer?

En tot cas, convé ser prudents i no negligir l’espai de centralitat que ocupa l’Acadèmia. Al capdavall, 

Jules Hardouin-Mansart també n’és membre, tot i que d’una manera especial.22 Robert de Cotte, el 

seu lloctinent, serà nomenat director.

Produït o no des de l’àmbit acadèmic, sembla com si el tipus d’arquitectura que Versalles proposa 

no capigués dins dels paràmetres que l’Acadèmia mateixa disposa per definir què és arquitectura. I 

de fet, potser Versalles no és arquitectura o no és arquitectura tal com ho entén l’Acadèmia. Potser 

és urbanisme. A la introducció hem assistit a la celebració que Le Corbusier fa de l’urbanisme de 

Lluís XIV. També dèiem que, a París al menys, Lluís XIV no fa urbanisme. Potser sí el fa a Versalles; 

dins de l’edifici. Recordem la pregunta de Castex, al final del fragment que citàvem a la introducció:

¿Acaso no funciona el château más con las categorías de una ciudad que con las de la arquitectura?23

3. PRONUNCIAR-SE SOBRE VERSALLES 

A la introducció hem exposat sintèticament allò que anomenàvem “l’emmirallament modern”. 

Determinades actituds dels anys vint respecte l’arquitectura i la ciutat (de les quals convertíem a 

Le Corbusier en portaveu) es reconeixien en les grans obres dutes a terme durant el regnat de Lluís 

XIV. Era una mirada sobre el passat imprecisa, però afirmativa. Se li atorgaven intencions, fins i tot 

fets, aliens a la seva realitat. Hem parlat del Plan Voisin de Le Corbusier. Fonamentar el projecte 

modern en la grandesa urbanística del rei Sol acabava comportant la invenció d’un altre rei Sol. De 

l’emmirallament es passava al miratge.

Si el to enfàtic de Le Corbusier i la seva sublimació racionalista en relació al Grand siècle podien 

arrencar-nos un somriure, aquest es congelava quan, anys després, historiadors de l’art com Anthony 

Blunt o teòrics de la història de l’arquitectura com Colin Rowe, partien del miratge modern i 

no de la realitat, per articular una crítica de Versalles en clau negativa. Les imprecisions de Le 

Corbusier podien explicar-se pel context històric i també per l’estat en què es trobaven els estudis 

sobre Versalles. Pierre de Nolhac era el primer historiador de l’art que s’ocupava de Versalles amb 

21 Si bé és cert que articulant-ho amb sortides i reculades (les tribunes), per evitar un efecte excessivament repetitiu.

22 Louis Le Vau mor l’11 d’octubre de 1670; l’Acadèmia reial d’arquitectura es funda el 30 de desembre de 1671. François 
d’Orbay, el seu segon i qui el reemplaça quan mor, és admès a l’acadèmia el dia següent de la seva fundació, el 31 de desembre 
de 1671. Hardouin-Mansart acabarà reemplaçant a d’Orbay a mitjans dels setanta. Des de l’any 1675, per ordre especial del rei, és 
“Assistant” a le sessions de l’Acadèmia d’arquitectura sense ser-ne ofi cialment membre. Quan mor la primavera del 1708, el seu 
lloctinent, Robert de Cotte, ocupa el seu lloc; és membre de l’acadèmia d’arquitectura des de 1678; i director des del 1687 fi ns a la 
seva mort.
23 CASTEX. Op. cit. pàgs.374-376.
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metodològia científica. Si bé el resultat de les seves investigacions comença a publicar-se a partir 

de 1898, Conard, el llibreter-editor no publica el primer volum de les seves “obres completes” sobre 

Versalles fins 1925. L’edició s’allargarà fins 1930. El retorn a l’ordre de Le Corbusier, visible 

en projectes com el Plan Voisin i en els seus textos a l’Esprit Nouveau (el primer número és de 

1921) no és, en rigor, anterior a les descobertes de Nolhac, però sí a la seva publicació en un mitjà 

més generalista que el de revistes especialitzades com La Gazette des Beaux-Arts o La Revue de 

l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise.

No és aquest el cas d’Anthony Blunt (1953), i encara menys el de Colin Rowe (1978). Quan ells 

escriuen sobre Versalles, Nolhac ja és una autoritat citada (per Blunt mateix, entre d’altres). Tant 

Blunt com Rowe emeten un judici desfavorable respecte l’arquitectura de Versalles (veure els 

fragments citats a la introducció). Per a Blunt, la manca d’unitat del projecte, la manca d’aquella 

coherència cartesiana garantida per l’autor únic, esdevenia el centre dels seus retrets. Paradoxalment, 

per a Colin Rowe era justament l’adeqüació als ideals cartesians de l’autor únic (la idea abstracte, 

abrumadora que imposa allò general a la diversitat dels accidents) allò que convertia Versalles en 

una arquitectura irrecuperable.

Al llarg de treball han aparegut prou mostres per extraure conclusions sobre la unitat de Versalles. 

Val la pena però, incloure la percepció d’un dels seus habitants. La seva abominació per Versalles 

posa a lloc la lectura de Colin Rowe. Altra vegada Saint-Simon; es tracta d’un passarge molt cèlebre:

Il y bâtit tout l’un après l’autre sans dessein général; le beau et le vilain furent cousus 

ensemble, le vaste et l’étrangle. Son appartement et celui de la Reine y ont les dernières 

incommodités, avec les vues de cabinets et de tout ce qui est derrière les plus obscures, les 

plus enfermées, les plus puantes. Les jardins, dont la magnifi cence étonne, mais dont le plus 

léger usage rebuste, sont d’aussi mauvais gôut. [...] La recoupe y brûle les pieds ; mais sans 

cette recoupe, on y enfoncerait ici dans les sables, et là dans la plus noire fange. La violence 

qui y a été faite partout à la nature repousse et dégôute malgré soi. L’abondance des eaux 

forcées et ramassées de toutes parts les rend vertes, épaisses, boubeuses ; elles répandent 

une humidité malsaine et sensible, une odeur qui l’est encore plus.24

Més enllà de les incomoditats (incomoditats, pudent ) d’una vida suposadament sotmesa a l’ideal de 

la utopia, Versalles és un desordre: Sense disseny general, allò bell i allò vil cosits tots junts, mal 

gust. En altres passatges Saint-Simon s’allarga en comentaris estètics: sembla un edifici cremat (en 

al·lusió a la cornisa horitzontal del castell cara als jardins, sense coberta a la francesa) o sobre la 

manca d’harmonia que suposa la verticalitat de la nova capella (la que avui encara podem visitar) 

respecte la massa horitzontal del conjunt.

Saint-Simon és una de les moltes veus que habiten Versalles. En principi, res li confereix una 

autoritat especial en relació a la qualitat del castell, més enllà de la del simple usuari (que no és poca). 

24  Reproduïm ínetgre el passatge: “Il l’abandonna [Saint-Germain-en-Laye] pour Versailles, les plues triste et le plus ingrat de 
tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant ou marécage, sans air par conséquent, 
qui n’y peut être bon. Il se plut a tyranniser la nature, à la dompter à force d’art et de trésors. Il y bâtit tout l’un après l’autre 
sans dessein général; le beau et le vilain furent cousus ensemble, le vaste et l’étrangle. Son appartement et celui de la Reine y ont 
les dernières incommodités, avec les vues  de cabinets et de tout ce qui est derrière les plus obscures, les plus enfermées, les plus 
puantes. Les jardins, dont la magnifi cence étonne, mais dont le plus léger usage rebuste, sont d’aussi mauvais gôut. On n’y est 
conduit dans la frecheur de l’ombre que par une vaste zone torride, au bout de laquelle il n’y a plusoù que ce soit qu’à monter et à 
descendre ; et avec la colline, qui est fort courte, se terminent les jardins. La recoupe y brûle les pieds ; mais sans cette recoupe, on 
y enfoncerait ici dans les sables, et là dans la plus noire fange. La violence qui y a été faite partout à la nature repousse et dégôute 
malgré soi. L’abondance des eaux forcées et ramassées de toutes parts les rend vertes, épaisses, boubeuses ; elles répandent une 
humidité malsaine et sensible, une odeur qui l’est encore plus” (Saint-Simon, op.cit. Vol.V (1714-1716). Pàg.532).
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Precisament per això, la seva opinió és interessant: una opinió vulgar i corrent, condicionada per 

l’ús (i això també té a veure amb la sort o mala sort en relació a l’allotjament que se li ha assignat), 

i probablement compartida entre molts cortesans. Una opinió, d’altra banda, només abocable dins 

l’àmbit, en principi, privat d’unes memòries.

En aquest sentit, tot sembla indicar que la opinió de Blunt, molt propera a la del duc de Saint-Simon, 

és més adeqüada a la realitat (conclusions al marge) que la de Colin Rowe. Tanmateix, encara que 

sigui de forma inconscient, Blunt no pot evitar examinar Versalles en termes cartesians. És des 

d’aquí que entenem el seun judici desfavorable. En aquest sentit, Blunt i Rowe tornen a coincidir. 

Tots dos emeten el seu veredicte a partir d’un cartesianisme que Versalles mai ha reclamat com a 

propi. Un perquè el troba a faltar, l’altre perquè el troba excessiu.

En la mesura que tota mirada sobre el passat és presonera del seu present, no pretenem concloure 

el nostre treball sobre Versalles emeten cap judici. Encara menys, projectant-nos-hi amb un nou 

miratge. Més aviat deixar una via oberta, un continuarà, que permeti preguntar-nos sobre el 

significat de l’arquitectura a Versalles, alliberats del dogmatisme al que ha estat sotmès per les 

teories arquitectòniques del segle XX. Insistim: això no ha estat així en altres ambits de les ciències 

socials. Des d’Apostolides a Sabatier, incloent-hi Newton o, més recentment, Da Vinha, són molts 

els que han obert vies d’interpretació (a més d’aportar una gran quantitat d’informació valuosa) 

totalment al marge dels estereotips racionalistes. En el cas de la història de l’art  ja des d’inicis dels 

setanta, la nova mirada que Bernard Teyssèdre llança a l’art sota Lluís XIV, suposa una renovació 

del discurs que amb arquitectura ha tardat molt  més en començar-se a percebre:

¿Obra maestra? Versalles es algo mejor. Es un organismo vivo, que evoluciona, crece en 

desórdenes y llega a ser prudente con la edad. Ninguno de sus aspectos sucesivos es mera 

continuación del precedente; pero no lo anula en provecho de una “creación más perfecta”; 

cada uno asume un legado que concordaba “perfectamente” con el pasado reciente y lo 

transfi gura de acuerdo con la nueva situación y los nuevos gustos. 25

En certa forma doncs, sí ens creiem obligats a pronuniar-nos sobre Versalles.  En cap cas per 

concloure. Ens estalviarem els interrogants per no carregar massa el tetx. Però el que ve d’aquí en 

endavant és una llarga i dispersa pregunta que pretén deixar obert el nostre treball.

25  TEYSSÈDRE, Bernard. El arte del siglo de Luis XIV (vol.1,pág 101). Barcelona: Editorial Labor, 1973.

343



4. ELS AUTORS DE VERSALLES 

Toda producció cultural mereix ser analitzada en els seus propis termes, però en quins termes es 

manifesta Versalles? Dèiem unes línies més amunt que és difícil comprendre Versalles des del debat 

acadèmic que enfronta a Perraul i Blondel; i també que cal tenir present que és el sistema acadèmic 

qui proveeix Versalles de bona part dels seus “autors”.

Preguntar-se sobre els termes en què es manifesta Versalles és també una pregunta sobre l`autoria. 

D’una banda, en relació a “l’autor” com aquell o aquells que són causa directa de la cosa; però 

de l’altra, també “autor” en relació a aquell o aquells amb prou autoritat per fixar els termes de la 

pregunta sobre Versalles.

Abans de continuar especulant sobre autories col·lectives, mètodes expeditius i la complicada relació 

entre les estructures acadèmiques i el món de la cort, potser ens sigui útil  referir una altra querella, 

aquesta sí directament relacionada amb la construcció del castell: la querella de les inscripcions.

Mr. Charpentier de l’Académie Françoise, ayant composé des inscriptions pleines 

d’emphase, qui furent mises par ordre du Roy au bas des Tableaux des Victoires de ce 

Prince, peints dans la grande galerie de Versailles par Mr Le Brun, Monsieur de Louvois, 

qui succéda à M. Colbert dans la charge de surintendant des bâtiments, fi t entendre à Sa 

Majesté que ces inscriptions déplaisoient fort à tout le monde ; et pour mieux luy monstrer 

que c’estoit avec raison, me pria de faire sur cela un mot d’escrit qu’il peûst monstrer au 

Roy. Ce que je fi s aussitost. Sa Majesté leût cet Escrit avec plaisir, et l’approuva. De Sorte 

que la saison l’appellant à Fontainebleau, il ordonna qu’en son absence on ostast toutes ces 

pompeuses déclamations de Monsieur Charpentier, et qu’on y mist les inscriptions simples, 

qui y sont ; que nous composasmes presque sur le champ, Monsieur Racine et moy, et qui 

furent approuvées de tout le monde. C’est cet écrit, fait à la prière de M. Louvois, que je 

donne ici au públic.26

A l’hivern de 1685, dotze anys després de la querella del Vitrubi entre Perrault i Blondel, una 

nova querella esclata en el si de la Pétite Académie. Les inscripcions que Charpentier ha redactat, 

publicades pel Mércure Galant, no agraden gens a Racine ni a Boileau. Una evidència del nou marc 

laboral en xarxa és que l’autor de les pintures, Charles Le Brun, no és qui decideix el títol de les 

seves obres. Tant pel que fa al material narratiu com a les inscripcions que l’il·lustren, Le Brun 

executa uns continguts decidits, totalment o parcial, pels membres de la Pétite Académie, i que han 

de comptar, com és natural, amb el vist i plau del rei i el surintendant des bâtiments (aleshores, 

Louvois). Abans que la pràctica d’un individu, l’art i l’arquitectura a Versalles sorgeixen d’una 

autoria col·lectiva.

Insistir en el caràcter absolut del rei, també significaria simplificar les coses. Al cap i a la fi, hi ha 

un debat. La Pétite Académie, l’Académie royale de peinture et sculpture i totes les altres acadèmies 

no són entitats discursivament monolítiques.  Organismes nous, en procés d’artilcul·lació, no són

 
26  El text citat de Boileau (1636-1711) és una nota al peu, introduida en motiu de la publicació de “Discours, sur le style 
des inscriptions” [Discurs, sobre l’estil de les inscripcions] Recollit a: VVAA,  Oeuvres complètes de Boileau Despréaux. 
précédées des Oeuvres de Malherbe. suivies des Oeuvres poétiques de J. B. Rousseau. Éd. F. Didot frères . Paris, 1837. 
Existeix una edició de les obres completes de Boileau a la Biblioteca de La Pleiade (Paris, 1966)
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sistemes rígids. De fet, el sistema acadèmic sota Lluís XIV presenta una gran quantitat d’episodis 

excepcionals. Hardouin-Mansart,  Hyacinthe Rigaud i Jean-Antoine Watteau, per citar tres exemples 

actius sota el regnat de Lluís XIV, tenen en comú la seva trajectòria poc ortodoxa en relació als 

procediments acadèmics i també el fet d’haver acabat integrats en el sistema acadèmic. El sistema 

acadèmic es retroalimenta, s’expandeix, fagocita dissidències, determina les seves posicions dia a 

dia i ho fa, fins i tot, al marge del seu sobirà. Les exposicions periòdiques que els acadèmics han de 

fer davant els altres membres, assegura la seva transformació permanent i el desenvolupament d’una 

crítica actualitzada. Tan sols un precepte es manté intocable: no deixar de retre homenatge a la glòria 

del rei, que sempre resta per damunt del debat acalorat entre les faccions enfrontades. El rei no sol 

pronunciar-se directament. Els alts càrrecs del govern també tenen els seus protegits.

És governant que el rei sanciona una posició determinada, és intervenint en la realitat que el rei 

participa del debat acadèmic i decanta la balança. En la discussió sobre les inscripcions de la Gran 

galeria, segons explica Boileau, el rei no té, en principi, res que objectar al redactat de Charpentier. 

Són Boileau i Racine els qui se senten disgustats per l’estil emfàtic de l’acadèmic. Són ells els qui 

parlen amb Louvois per què intercedeixi, i faci comprendre al rei que les inscripcions desplauen a 

tothom. El rei hauria pogut no recolzar-los. De fet, el rei té la decisió final sempre i quan la polèmica 

arribi fins a ell. A Versalles, controlar els canals de comunicació amb el rei és crucial. És poderós 

qui disposa d’aquests canals, qui sap estirar del fil adequat per què el rei prengui cos i parli. És aquí 

on els mecanismes de cort intervenen i alteren l’ordre acadèmic. I des d’aquí és fàcil comprendre 

que sigui precisament Versalles, la casa del rei, on allò cortesà intervingui més assiduament en allò 

acadèmic. 

D’altra banda, les polèmiques acadèmiques no sempre responen a preocupacions estrictament 

disciplinàries; i encara menys quan estan estretament vinculades al món de la cort. Racine és 

un cortesà brillant, les seves cèlebres les seves enginyoses respostes. Sota els modals exquisits, 

assistim a una brutal demarcació de les àrees d’influència, de les servituds, de les coaccions morals. 

En el context cortesà, la querella és també la manera amb què l’interessat pot posar-se a prova, 

mesurar a quan es cotitza la seva figura. En el sistema de valors fluctuants que suposa la cort (qui 

ahir era el favorit, avui i sense previ avís ha caigut en desgràcia) una força actua transversalment 

sobre tots els cortesans: la neurosi que genera no disposar d’un valor fix on referir el propi valor.  

Si el mèrit d’un membre de la noblesa d’espasa pot assolir-se en el camp de batalla, pel que fa als 

acadèmics és en el debat de les idees i en les produccions que celebren la glòria del rei, on poden 

assolir el seu prestigi. Charpentier, l’autor de les inscripcions ha estat un dels homes de Colbert, 

el difunt ministre a qui Louvois, el seu enemic acèrrim, ha succeït. Charpentier ja no disposa d’un 

canal adequat per adreçar-se al rei. La seva cotització a la cort ja no compta amb un valor ferm 

que l’avali. Aquesta noticia forma part de l’entreliniat del text de Boileau; ell sí és un protegit de 

l’irascible Louvois.

Tanmateix, encara que l’enfrontament pugui ser entès com una lluita de poder entre cortesans, això 

no anul·la ni fa menys important el debat intel·lectual sobre la forma. Només cal comparar les 

propostes que Racine i Boileau contraposem (amb èxit) a les de Charpentier. Dos exemples:
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Per a la pintura que explica la decissió de no nomenar primer ministre l’any 1661 [fig.15], aquesta 

és la incripció que proposa Charpentier:

Louis le Grand, dans la fleur de sa jeunesse, prend en main le timon de l’État, et 

renonçant auy repos et aux plaisirs, se donne tout entier à l’amour de la véritable 

gloire.27

Aquesta és la versió final de Racine i Boileau:

Le Roi gouverne par lui-même, 1661.

Sobre l’aliança d’Holanda amb els eterns rivals de França, Espanya i Alemanya [fig.16]; Charpentier:

Le Roi délibère s’il attaquera les Hollandais, et après diverses réfl exions que la Prudence et 

la Valeur lui font faire, il se détermine à la guerre par le conseil de la Justice.28

Racine i Boileau:

Résolution prise de faire la guerre auxe Hollandois, 167.

La figura del rei es converteix en la seva millor al·legoria. El sistema estatal que cristal·litza sota 

Lluís XIV és conscient que per explicar-se, i dotar el nou ordre d’una figura reconeixible no n’hi 

ha prou amb establir quin fet històric es representa. És la manera amb què es representa aquest 

27  CASTELLUCCIO, Stéphane (ed.). Les Fastes de la Galerie des Glaces. Recueil d’articles du Mercure Galant (1681-
1773). Paris: Payot, 2007. Pàg. 74
28  CHARPENTIER, François, Explication des tableaux de la Galerie de Versailles, Paris, François Muguet, 1684. Recollit 
a: CASTELLUCCIO, Stéphane (ed.). Les Fastes de la Galerie des Glaces. Recueil d’articles du Mercure Galant (1681-1773). 
Paris: Payot, 2007. Pàg. 74

15

16

Dues pintures de Charles Le Brun, per al cicle 

decoratiu a  la gran galeria, 1684. 15. Le Roy 
gouverne par lui même 1661. 16. Résolution prise 
de faire la guerre aux Hollandais 1671
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fet allò que veritablement compta. L’estil és el missatge. La querella de les inscripcions és llarga. 

Primer s’han escrit en llatí. Després, per ordre reial, Charpentier les redacta en francès. Finalment 

són Boileau i Racine els que estableixen la versió definitiva en un francès clar, depurat i tens com 

un arc. La sintaxi del títol, el rebuig a l’excés d’adjectius, forma part del sentit de l’obra pictòrica. 

Amb un castell encara en obres, el mite de la transparència i de la claredat sembla sorgir doncs de 

l’estil literari. L’any 1685, any de la querella de les inscripcions, la galeria dels miralls pràcticament 

acabada, just es comença a construir l’ala nord. A Versalles les coses encara es mouen i es mouran. 

Just fa un any que la cambra del rei ha tornat a situar-se dins les traces de l’antic castell de Lluís XIII 

i és aquesta cambra la que el juliol de 1701 es desplaçarà sobre l’eix. La construcció de l’ala nord 

serà molt accidentada. Encara que es doni l’any 1689 com a data final de construcció, el cert és que 

la capella quedarà a mitges i el mateix passarà amb l’extrem nord, allà on el 1770 s’hi construirà 

l’òpera. Tanmateix, la construcciò de l’ala nord, reforçarà la idea de centre en equilibrar la gran 

extensio de l’ala sud, acabada l’any 1682.

Així, l’any 1685, mentre Versalles, la seva arquitectura, encara és un procés desendreçat, en part 

improvitzat i obert, el llenguatge acadèmic que l’ha de descriure (a l’exemple escollit, presentar 

les pintures) ja apareix com una exigència d’ordre que no es farà efectiva fins l’establiment de la 

cambra del rei sobre l’eix (efectiva, al menys, en termes simbòlics).

En un altre pla, la querella també ens permet deduir una proximitat entre aquells que fan i aquells 

que descriuen. Boileau, Racine i Charpentier (homes de lletres) formen part de la mateixa xarxa que 

Le Brun (pintor) i que Hardouin-Mansart (arquitecte que ha dissenyat l’espai de les pintures). Les 

inscripcions influeixen sobre la mirada que llancem a la pintura. Le Brun mateix publica un escrit 

al Mercure Galant on descriu les pintures de la galeria quan aquestes encara no estan acabades. És 

evident que descriure-les abans, pensar sobre les pintures, té una incidència directe sobre el resultat 

del seu propi treball.

Si les pintures de Le Brun i les inscripcions són representacions d’un fet històric, les descripcions 

de Versalles són la representació de Versalles fora de Versalles. I si bé és cert que la tendència 

és depurar l’estil tal com Racine i Boileau han fet amb fet amb les inscripcions, el cert és que a 

Versalles hi ha massa coses com per poder fixar una descripció inequívoca. Dèiem que la descripció 

de Piganiol ho assoleix, no la de Jean-François Félibien.

Autoria col·lectiva

Versalles és inabastable, ja ho hem dit. I això també inclou la seva autoria. La quantitat d’agents 

implicats és enorme. La “no autoria” explicada des de la metàfora de Félibien sembla plàcida, 

les dues al·legories contemplant satisfetes l’obra feta; però sovint els esforços d’un van dirigits a 

contrarestar els esforços de l’altre (no cal tornar a enumerar totes les coses que Hardouin-Mansart 

enderroca dels seus antecessors i rivals). En tot cas, és una autoria col·lectiva formalment regulada 

des de l’ordre jeràrquic que estableixen les acadèmies. De vegades la irrupció del sobirà trastoca els 

ordres. És una de les seves maneres de mostrar-se omnipotent. Jules Hardouin-Mansart és primer 
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arquitecte del rei abans que acadèmic. La seva assistència a les sessions de l’acadèmia es deu a les 

recomanacions dels monarca. La lògica cortesana s’interposa en l’ordre acadèmic. Els enfrontaments 

soterrats de caire cortesà s’entrecreuen amb els debats purament teòrics. Ho acabem de veure a la 

querella de les inscripcions: el debat sobre quines han de ser les inscripcions sota les pintures de Le 

Brun a la gran galeria és tant una discussió sobre la llèngua com una lluita de poder. Boileau i Racine 

contra el pobre Charpentier, que perd la batalla per no saber (o no poder) fer que el rei adopti el seu 

punt de vista. També la transformació de la Salle des Antiques (un exemple entre molts) de Le Nôtre 

per convertir-la en la Salle des Marroniers de Hardouin-Mansart és abans una estratègia de poder (i 

de guany econòmic) i no només un debat estètic. El rei no és l’únic principi motor de Versalles, ni 

molt menys, i aquest és el veritable èxit de la seva empresa [figs.17-20].

Amb paciència i cura podríem confeccionar una llista amb els “autors” de Versalles. Els manuals de 

referència, les històries de Versalles, ens faciliten molts noms. El problema és establir on és el límit, 

on aturar el llistat.29

29  A priori no sembla difícil donar alguns noms. L’any 1623 Nicolas Huau comença a construir un pavelló de caça per a Lluís 

17

20

18

La salle des Antiques va ser construïda sota la direcció de Le 

Nôtre l’any 1680. Jules Hardouin-Mansart la transforma en la 

salle des Marronniers l’any 1704.

17. Segons un gravat del segle XVII de la familia Perelle. 18.- 

Segons Jean Joubert, encara amb les antigues estàtues rere 

els arbrets. 20. Un gravat sense datar, però que per l’abillament 

de les fi gures ha de ser de mitjans del XVIII, on es veu la 

Salles des Marronnier de Hardouin-Mansart (sense les estàues 

clàssiques). Curiosament, el disseny de Hardouin-Mansart per 

al castell de Marly (19), molt a prop de Versalles, iniciat l’any 

1679, guarda certes similituds amb la disposició seriada dels 

volums cúbics per a les estàtues, i un més gran presidint el 

cojunt.

19
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Que Versalles sigui obra de “molts autors” també condiciona i promou una col·laboració a fons 

entre disciplines diferents. Precisament, la parcelació dels saber artístics que el naixement i 

desenvolupament de les acadèmies sembla afavorir, es converteix en tot el contrari. En aquest 

sentit, quan diem que tot i que el debat de l’Acadèmia d’arquitectura no sembla hàbil, és preferible 

no menystenir la influència del pensament acadèmic a Versalles, volem dir que l’arquitectura de 

Versalles no és només cosa de l’Acadèmia d’arquitectura. No es tracta de projectar el nostre present, 

sinó de veure com l’any 1701, l’arquitectura encara no és una disciplina desprovista dels atributs que 

li aporta la seva solidaritat amb altres disciplines com la pintura o la literatura. De fet, és en aquesta 

França del Rei Sol que l’administració publica comença a fraccionar l’activitat cultural en seccions 

estanques. És evident que el castell de Versalles és el resultat d’un treball on conflueixen disciplines 

molt diferents (ens remetem a l’extensa nota al peu no16); el producte d’una xarxa de sabers de tot 

tipus, constanment disposada a donar resposta als nous requeriments, a les noves exigències i a les 

noves preguntes: allotjar mil cortesans més, fer arribar més aigua, fer-la arribar amb més pressió, 

articular un programa iconogràfic mitològic, incloure-hi després Carlemany, incloure finalment la 

història, canviar la disposició dels apartaments, moure el sostre pintat d’un saló a l’altre.

XIII. Entre 1631 i 1634, Philibert le Roy el converteix en un petit castell. Lluís XIV hi comença a fer reformes en algun moment 
entre la fi  de 1660 i l’any 1661. L’arquitecte en cap és Le Vau. El seu lloctinent François d’Orbay, que passa a ocupar el seu lloc 
quan aquest mor l’any 1670. A mitjans dels setanta, ofi cialment a partir de 1678, el nou arquitecte de Versalles és Jules Hardouin-
Mansart. A la seva mort l’any 1708, el reemplaça el seu segon, Robert de Cotte. Ell és qui s’encarrega del fi nal d’obra de la 
capella. Tanmateix, també sabem que ell és el veritable autor de moltes de les coses de l’etapa Mansart. Per exemple, el peristil del 
Trianon. 
D’altra banda, cal comptar que els arquitectes de Versalles no treballen sols. Si Jules Hardouin-Mansart gaudeix de cert imperi sobre 
l’obra no és per ser el primer arquitecte del rei i per tant l’arquitecte de Versalles, sinó pel fet d’ocupar també un càrrec polític, 
Surintendant des bâtiments, que li dona categoria de ministre. En tot cas, els arquitectes treballen coordinats amb els jardiners: Le 
Nôtre i tots els seus col·laboradors, això tant inclou als jardiners sota la seva direcció i també els especialistes en fonts com els 
germans Francine, o els escultors que hi intervenen. I també, i és clar, la direcció artística de tot el conjunt, durant molt de temps en 
mans de Le Brun com a primer pintor del rei i director de l’Acadèmia de pintura. Finalment, Le Brun serà arraconat per la voracitat 
de Hardouin-Mansart; però en tot cas, les peces més emblemàtiques del castell de Lluís XIV, la gran galeria o galeria dels miralls, 
l’escala dels Ambaixadors, són projecres multidisciplinars sorgits tant del taller de l’arquitecte, sigui d’Orbay o Hardouin-Mansart, 
com del del pintor, Le Brun en aquest cas.
Cal tenir molt present que al segle XVII no existeix una separació nítida entre arquitectura i decoració com la nostra.
Si incloem els pintors que sota la direcció de Le Brun decoren els principals apartaments de Versalles (Blanchard, Audran, 
Houasse, Champaigne, de La Fosse, etc) la llista d’autors de Versalles comença a ser interminable. 
I encara més si ens endinsem en les estructures internes dels despatxos d’arquitectura.Le Vau compta amb la inestimable ajuda de 
D’Orbay; ell és el responsable de la Il·luminació cenital de la gran escala dels Ambaixadors i també del Trianon de porcellana que 
Hardouin-Mansart enderrocarà per construir-hi el Gran Trianon (Tiberghien, op.cit. pàg.44). D’Orbay compta al seu torn amb la 
col·laboració de Jacques Gabriel. Pel que fa a Hardouin-Mansart, la gran quantitat de col·laboradors del seu taller, el converteixen 
en un pioner de les grans corporacions modernes d’arquitectura. En realitat, “Hardouin-Mansart” remet més a una marca que 
a un arquitecte: Cochery, Chuppin, Lassurance, Cailleteau (Saint-Simon l’assenyala com el veritable artífex de les obres de 
Hardouin-Mansart), d’Aviler, el ja esmentat Robert de Cotte. El grau de sistematització en l’el·laboració dels projectes és molts alt. 
S’especialitzen les funcions de cadascun, s’estableixen protocols de dibuix iguals per a tothom, els dibuixos no es signen en tractar-
se d’una obra col·lectiva del despatx (Tiberghien, op.cit. pàgs. 46-47). 
El simple terme “responsables directes de l’obra” en realitat ens planteja un abisme de noms. En paraules de Pérouse de Montclos: 
“Qu’il est diffi cile d’être un génie quand on a de la famille et des collaborateurs! [...] Les problèmes d’attribution posés par la 
répartition des tâches n’appareisent que dans les grosses agences. Celles de Le Vau et d’Hardouin-Mansart sont apparemment sans 
précédent par le volume de son activité [...] Mansart n’est pas un homme mais une enterprise, un label dont la reconaissance est 
indispensable por comprendre l’architecture contemporaine. La polémique sur la paternité de l’oeuvre prend une acuité extrême au 
moment où le génie individuel s’identifi e non avec une agence, mais avec la nation tout entière [...] La surintendance des bâtiments 
[Hardouin-Mansart és el surintendant] est le lieu de cette apothéose [...] Elle comprend tros intendants, trois contrôleurs, un 
trésorier, qui sont des offi ciers, c’est-à-dire, des fonctionnaires de l’ancien style [...] Les offi ciers ont des commis : Charles Perrault 
a été le premier commis du surintendant Colbert. Colbert a crée pour André Félibien l’emploi d’historiographe des bâtiments, 
et pour Israël Silvestre un emploi de dessinateur avec pour mission de relever les plus remarquables bâtiments de France [...] 
L’Académie royale d’architecture, fondée par Colbert en 1671, est la seule institution qui ne soit pas par nature à la dévotion du 
surintendant : elle va pourtant puissamment contribuer à la construction du système Mansart (PÉROUSE DE MONTCLOS, Jean-Marie. 
De la Reinassance à la Révolution (Histoire de l’architecture française). Éditions Mengès-Éditiond du patrimoine. Paris, 2003. 
Pàgs.306-307).
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21. Saturne sur son char tiré par deux dragons, accompagné 
de la Prudence et du Secret; dibuix preparatori per al sostre 

del saló de Saturn. Noël Coypel.

22 Coupe du Cabinet de Jupiter, futur Salon de la 

Guerre,.c.1679 [ANF/CRCV]

Acadèmia i Versalles: construccions paral·leles

La centralitat de l’Acadèmia també passa pel fet que la llarga construcció de Versalles és paral·lela 

a  l’articul·lació i especialització del sistema acadèmic en disciplines separades (que a Versalles 

treballen juntes en grans equips “multidisciplinars”). Deixant de banda la matriu de totes les acadèmies 

(l’Académie Royale fundada sota l’impuls de Richelieu l’any 1635), quan Lluís XIV comença a fer 

els primers treballs a Versalles només existeix l’Académie royale de peinture et de sculpture.30 Just 

aleshores, 1661, es funda l’Académie Royale de Danse. No és cap casualitat: dèiem que el primer 

Versalles, el dels anys seixanta, és el Versalles festiu del plen-air, el de les desfilades, ballets i 

representacions teatrals. El Versalles en què els cortesans encara pugen a escena (o quan l’escena 

no s’ha estès a tot Versalles). L’any 1666 es funda l’ Académie Royal des sciences. El moment torna 

a ser afortunat, és aleshores quan comença a ser evident la gran quantitat d’aigua que necessitaran 

les fonts de Versalles (la gran majoria encara no s’han construit) i és imperiós desenvolupar tots els 

30  Fundada el 1648, ministeri de Mazarin, sota l’impuls del canceller Séguier i Le Brun. La identifi cació del projecte acadèmic 
amb el projecte d’estat moderns, explica que durant els disturbis de la Fronda, la intergritat de la recent fundad acadèmia es vegi en 
perill. Els pintors reacis a l’acadèmia, partidaris de l’antic sistema corporatiu, s’alinean al costat dels Frondeurs (CROW, Thomas  E.  
Pintura y sociedad (en el París del siglo XVIII). Nerea. Madrid, 1989).

350

21

22



351

sabers vinculats amb l’enginyeria hidràulica. L’any 1669 es funda l’Académie Royale de Musique. 

Poc després, durant l’execució de l’Enveloppe (la primera ampliació arquitectònica del castell) es 

funda l’Académie royale d’architecture (1671). Sense poder extraure cap conclusió definitiva, és 

evident que la construcció del sistema acadèmic es fa en paral·lel a la construcció de Versalles i, en 

certa manera, pendent de les seves necessitats.31

  Aquesta col·lecció de sabers tècnics no és indispensable, tant sols, per a la factura de Versalles. Els 

sabers acadèmics també són indispensables per a la seva propagació, ja sigui a través de dibuixos 

i gravats com els de Silvestre o Le Pautre, ja sigui a través de textos com els de Félibien, Perrault, 

Morelet o De la Force. De fet, és en la propaganda del rei Sol a través de Versalles que acabem 

trobant els veritables autors de Versalles. Si més no, els autors definitius en la mesura que són ells 

els qui imposem l’àmbit de debat, els termes en que allò cal ser mirat, examinat, jutjat. 32

Relacions evidents entre descripció i arquitectura: projecte continu i treballar en xarxa

Especialment en les descripcions del castell, els vincles entre la producció del text i la producció 

de l’arquitectura són estrets. Cal considerar dos aspectes que fins ara potsem només hem tractat 

per separat i que tanmateix, junts acaben sent definitius per comprendre l’estreta relació entre text 

i arquitectura. En primer lloc, Versalles és un projecte continu i obert, de llarga durada. En segon, 

els autors de Versalles, cada un des de la seva disciplina (definida per l’Acadèmia a la que pertany) 

no treballen subordinats directament al rei, sinó subordinats a una xarxa sobre la que plana la figura 

d’un rei, que tampoc escapa a la seva influència.

La llarga durada del procés33, i sobretot el seu caràcter discontinu  provocat per les aturades, canvis 

de pla,  fa que les descripcions no es limitin a pronunciar-se sobre fets consumats. Allò que a La 

Promenade de Versailles de Madame de Scudéry de 1669 pot ser una descripció dels jardins “tal com 

són” l’any 1669; pot acabar esdevenint performatiu de cara a les futures decissions que es prendran 

als anys setanta. Res impedeix que allò que a la descripció que Morelet publica l’any 1681 (la gran 

galeria encara s’està fent34) és aparentment només descripció,35 acabi esdevenint projecte en les 

actuacions posteriors. 

És evident que la descripció, la forma amb què s’explica el castell, acaba influint en la manera en 

que es fa el castell. Insistim en què això no podria ser així, si Versalles hagués estat una obra de curta 

durada, referida només a una idea i totes les descripcions haguessin estat publicades a posteriori.

31  Si més no, paral·lel amb aquells inicis de Versalles en els que es va traçant els possibles continguts d’ús, de representació, 
del castell.  Tanmateix, un dels motius que ens evita extraure conclusions defi nitives tot i les coincidències és que aquestes pode 
explicar-se per altres motius. Al cap i a la fi , la construcció del primer Versalles i la construcció del sistema acadèmic comparteixen 
el marc que els dóna sentit: la fundació-construcció d’un nou ordre.

32 Recordem que Jean-François Félibien, arquitecte, a més de ser nomenat Historiographe des Bâtiments du roi és també el tresorer 
de l’Académie des inscriptions et belles lettres i secretari de l’Académie royale d’Architecture. 

33 Recordem: Sota Lluís XIV de 1661-1715. Això fa cinquanta-quatre anys en obres.

34  El 26 de juny de 1678, es fa el primer pagament a compte de l’enderroc de la terrassa on s’hi ha de construir la galeria dels 
miralls. El juliol 1681 es descobreix durant una setmana, una part ja acabada de la volta. El 6 de maig de 1682, la cort s’instal·la 
a Versalles. El 6 d’agost de 1682 (segons la Gazette d’Hollande “Nouvelles extraordinaires de divers endroits, 31 juliol) ens 
informa que encara s’hi està treballant: l’on travailla avec diligence à la galerie de Versailles (S.239). El desembre de 1684, el 
Mercure Galant publica una explicació de les pintures de la volta. El text és de l’autor mateix, Charles Le Brun, però no està 
signat. Finalment, la volta es dóna per completament pintada l’any 1686 (THUILLIER, Jacques. La Galerie des Glaces, chef-d’oeuvre 
retrouvé. Gallimard. Paris, 2007).

35  MORELET, Laurent dit le sieur Combes, Explication historique de ce qu’il y a de plus remarquable dans la maison royale de 
Versailles et en celle de Monsieur à Saint-Cloud, Paris, imprimerie de C. Nego, 1681. 



D’altra banda, la suposada neutralitat de la “mera descripció” és discutible. Molts dels dibuixos 

que descriuen Versalles (alguns són il·lustracions que acompanyen els textos descriptius), per no 

dir la majoria, davant el fet de trobar-se representant una cosa que encara no està acabada, acabant 

projectant abans que descrivint. En algun moment hem comentat que moltes vistes a vol d’ocell 

dibuixen una ala nord tancada quan encara s’ha d’acabar la capella i encara falten molts més anys 

per a què la construcció de l’òpera (1770!) tanqui l’extrem nord. 

Projectar enlloc de descriure no sempre es limita a una qüestió d’acabats. Mortin ens dóna un altre 

exemple. A les plantes “descriptives” del cos central de 171436, apareix una escala allà on a hi ha 

les peces del garde-meuble la planta baixa, i a la primera, part de l’allotjament de Louis Blouin, el 

gouverneur37 del castell.38 

En segon lloc, dèiem, a Versalles es treballa en xarxa i aquesta xarxa inclou els “escriptors”. De 

fet, si haguéssim d’establir jerarquies, potser són ells qui més ascens tenen sobre determinades 

decisions. Quan el text posa en fila els elements del castell està proposant una manera de recórrer 

Versalles, una forma d’entendre i, per tant, de pensar la seva arquitectura. Les correspondències entre 

la descripció inventariada i l’ordre paratàctic de les enfilades són òbvies (més endavant n’haurem de 

dir alguna cosa). És evident: qui pensa les seqüències espacials pensa també en la posterior forma 

de descriure-les. Els redactors de les descripcions, membres de l’acadèmia, treballen en equip amb 

els dissenyadors del espais i els seus decoradors. Sovint, per guanyar temps, no esperen a que les 

pintures estiguin acabades. Fan la descripció a partit d’esboços o proves que el mateix pintor els 

facilita. Així entenem que Jean-François Félibien pugui descriure una pintura mai executada com 

Saturne sur son char tiré par deux dragons, accompagné de la Prudence et du Secret; és l’estudi 

preparatori que li cedeix Noël Coypel allò que Félibien tradueix a paraules [fig.21].39

36  Es tracta dels dibuixos que Newton data el 1709.
37  Sobre la fi gura del gouverner (abans anomenat Intendant del castell) n’hem parlat al capítol 9 (Política d’allotjaments).
38  Ens referim als plànols del cos central: la planta baixa del cos central [fi g.1 del capítol 6] i la primera planta [fi g.1 del capítol 
10].
39  SABATIER, 2000, op cit. Pàg.136.
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Algunes pàgines de l’État de la France de 1699.



Capítol 12

 EDIFICI, ESTAT, ESDEVENIMENT
(ELS MANIFESTOS DE VERSALLES)
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1. LES ALTRES DESCRIPCIONS DE VERSALLES

Ainsi je m’imaginai que les peuples qui ayant été autrefois demi-sauvages, et ne s’étant 

civilisés que peu à peu, n’ont fait leurs lois qu’à mesure que l’incommodité des crimes 

et des querelles les y a contraints, ne sauraient être si bien policés que ceux qui, dès le 

commencement qu’ils se sont assemblés, ont observé les constitutions de quelque prudent 

legislateur. 1

En realitat el Versalles del palimpsest no és tant el que es construeix sobre si mateix, com el que 

tracta d’ocultar els rastres del Versalles que l’ha precedit. Situar la cambra del rei sobre l’eix, ocupar 

el centre, és sobretot apropiar-se de l’origen. Origen temporal (aquí va començar Versalles, amb 

l’antic castell de Lluís XIII) i origen geomètric (des d’aquest punt s’ordena Versalles i, per extensió, 

França i el món). Fixar el nou ordre, convertir-lo en etern, passa aleshores per negar el passat (aquell 

lent procés forçat per les incomoditats) i reformular unes lleis, en certa forma retroactives, com si 

aquestes haguessin estat plantejades des de l’inici (per un prudent legislador). Dèiem que lectures 

totals del segle XX com les de Le Corbusier, Blunt o Rowe són el testimoni inequívoc de l’èxit 

d’aquest procés de reescriptura històrica, cartesià a posteriori, escenificat amb una cambra del rei 

col·locada sobre l’eix est-oest (l’eix que ordena el terrirori i el moviment del sol, el temps).

Malgrat un llibre com el de Jean-Baptiste de Monicart,2 descripció d’un Versalles animat on són els 

mateixos elements del castell qui prenen la paraula, Versalles no parla per si sol. Les descripcions 

són el seu manifest.

Versalles potser és una màquina racional, però en cap cas cartesiana. Abans que confrontar-lo amb 

un model aliè i assumir el seu palimpsest com a propi, es tracta d’escoltar quina idea d’arquitectura  

desprenen les seves descripcions. És des d’aquestes descripcions que podem preguntar-nos pel seu 

sentit. Més enllà dels debats de l’acadèmia d’arquitectura, les “descripcions de Versalles” com a 
1  DESCARTES, René. Discours de la Méthode. CH Poussielgue: Paris, 1901. Pàgs. 31-32.
2  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. 

1. Les altres descripcions de Versalles / 2. La descripció 
d’arquitectura com a état / 3. La descripció d’arquitectura com a 

desfilada
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gènere, ens ofereixen una idea d’arquitectura enriquida amb els usos, els noms dels seus habitants, 

la relació amb la ciutat i, sobretot, enriquida pel concurs d’altres disciplines: jardineria, escultura, 

literatura i, sobretot, pintura. 

Si els tractats d’arquitectura són el panell de la vaca escorxada on s’ordenen les peces ben separades, 

coll, filet, culata, la “descripció de Versalles” ens presenta la vaca sense especejar; qui sap si viva, 

però encara sencera.

Tanmateix, dues precaucions. En primer lloc, no totes les descripcions són iguals. En el nostre cas, 

si bé totes les descripcions de Versalles comparteixen un ordre similar, continuem centrant-nos en 

la descripció que Jean-François publica el 1703, per ser qui desfà el palimpsest i per ser el primer 

que descriu la nova cambra del rei. En segon lloc, ser conscients que les descripcions de Versalles 

formen part de la propaganda reial. Les omisions són doblement interessants. En primer lloc, ens 

permeten discernir entre el Versalles que deliberadament assumeix el pes de la representació, i 

aquell altre més accidental, expeditiu que, des de l’opacitat del no enunciable, dóna resposta a les 

demandes pràctiques de la casa del rei.3 En segon lloc, les omisions també ens indiquen la necessitat 

de trobar altres registres descriptius que ens ajudin a completar, en la mida del possible, una lectura 

polièdrica de Versalles.

Insistim: ens interessa examinar l’ordre del discurs amb què Versalles es manifesta i extraure d’aquí 

una idea d’arquitectura. Abandonar l’àmbit acadèmic i oficial significaria entrar en el camp de 

les opinions (de Saint-Simon, de Sourches, etc.). Per contra, desplaçar l’autoritat sobre Versalles 

dels autors cap aquells que el descriuen no és, en cap cas, sortir d’aquest àmbit acadèmic. Jean-

François Félibien mateix, arquitecte, és membre de l’Acadèmia reial d’arquitectura, historiògraf 

de les edificacions reials, tresorer de l’acadèmia des inscriptions et belles lettres,4 i secretari de 

l’Acadèmia reial d’arquitectura.

Dèiem que limitar-nos al “debat arquitectònic” seria deixar de considerar una forma de percebre 

l’arquitectura on els límits disciplinars no són tant nítids com ho seran després. És tot just ara que 

comencen a separar-se. De la mateixa manera, limitar la consideració del castell a les “descripcions 

de Versalles” també és deixar fora aspectes fonamentals del castell, com s’utilitza, qui l’utilitza.

Al costat de les “descripcions de Versalles” com a objecte (castell, jardins, col·leccions reials), 

existeixen altres descripcions que sense centrar-se en els aspectes formals del castell i els jardins, 

també expliquen què és Versalles. Per suposat hi ha els diaris i les memòries dels seus habitants. 

De fet, han estat una font d’informació inestimable: Saint-Simon, especialment; i també Marigny, 

Sourches, Dangeau, Nemeitz, Spanheim, Visconti. La llista és interminable i caldria incloure encara 

les memòries del rei mateix. Tanmateix, ho dèiem més amunt, partir d’aquests textos seria entrar 

en el camp de la opinió personal, quan allò que ens interessa, precisament, és no abandonar l’espai 

d’allò públic, el lloc on el discurs oficial es desplega.

Més enllà de les descripcions que es cenyeixen a l’objecte (castell, jardins, col·lecions reials), 

proposem ampliar la noció “descripció de Versalles” i incloure tots aquells textos que de forma 

3  La descripció de Jean-François Félibien gairebé no explica res dels allotjaments de l’ala sud i l’ala nord,  i tanmateix és de les 
poques descripcions que hi fa referència.
4  És la Petite Académie
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més o menys indirecta també descriuen Versalles. Hi distingim dos registres amb lleis pròpies. Dos 

registres que es concreten en un gran nombre de llibres i articles publicats en mitjans oficials, en 

paral·lel a la prolongada construcció del castell. Un registre és el dels États de la France, la llarga 

sèrie de llibres publicats periodicament (però no regularment) on es descriu l’organització de l’estat. 

Això inclou, la Maison du Roy; és a dir, l’estructura de càrrecs cortesans als que l’arquitectura del 

castell ha de donar cabuda. L’altre registre, més festiu, és tota la sèrie de textos, no obligadament 

relacionats entre si, que amb dibuixos o sense, reporten aquells grans esdeveniments que Versalles 

acull, des de la festa de 1664 fins a la gran recepció dels ambaixadors del Siam l’any 1686, passant 

per la festa de 1674 per celebrar la segona conquesta del Franc Comptat o el casament del duc i la 

duquesa de Borgonya el desembre de 1697.

Al llarg del nostre treball hem recorregut sovint a tots tres registres. De les “descripcions de 

Versalles” ha estat el llibre de Jean-François Félibien qui ens ha permès estirar del fil. Pel que fa 

al registre festiu, la descripció de la festa dels Plaers de l’Illa encantada de 1664 (publicada l’any 

1673) ens ha servit per il·lustrar un moment significatiu de l’ascens de La Rochefoucauld i, a través 

d’ell, assistir a l’acte simbòlic amb què s’inaugura el Versalles de Lluís XIV. Pel que fa als États de 

la France, l’any en què es desplaça la cambra del rei ha fet que sovint ens referessim a l’État que 

Trabouillet publica l’any 1702.5 

Sense renunciar als seus trets específics,6 cada un dels tres textos apareix com aquell cas concret 

des del qual referir-nos als tres registres que descriuen Versalles: com a objecte (castell, jardins, 

col·leccions reials); com a contenidor d’esdeveniments (les festes); i com a resposta a un programa 

(l’estructura cortesana).

Per comprendre  “com és” i “com s’ha fet Versalles”, la lectura d’aquests textos ha estat indispensable. 

Toca ara preguntar-nos pel sentit de la seva arquitectura. En relació als textos, no interessa tant “allò 

què diuen” (això és el que havia centrat el nostre interès fins ara), sinó “com ho diuen”. Examinar 

la manera amb què estructuren allò que diuen.

Analitzar l’ordre del discurs com aquell moment significatiu en què s’elabora la taula de valors que 

dóna sentit a Versalles.

5  Segons explica Newton, no és fi ns 1741 que els État de la France inclouen una relació sistemàtica entre l’estructura cortesana i la 
distribució d’espais al castell. En el nostre cas, l’edició de 1702 no és més especial que la de 1699 o 1708, però sí és la que es referix 
al moment estudiat, 1701. Sense deixar de comparar el text de 1702 amb la resta d’États, aquest text era el fonament a partir del 
qual ens preguntàvem sobre la garde-robe, la seva estructura i les seves funcions en el cinquè capítol (François VII tercer duc de La 
Rochefoucauld: èxits d’un cortesà).
6  Cada un dels tres textos (Félibien 1703, festa de 1664 i État de 1702) presenten importants diferències a l’hora de ser analitzats 
com a “tipus”. L’État és l’únic de tots tres totalment abordable en termes genèrics. El de la festa, en la mesura que descriu un fet 
puntual, el que menys.
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2. LA DESCRIPCIÓ DE FÉLIBIEN COM A ÉTAT

Algunes observacions prèvies sobre l’État 

Els États fixen el canvi. Com una foto fixa en una pel·lícula, congelen una estructura en moviment 

per poder-la descriure amb deteniment. L’el·laboració d’un État és laboriosa. El de 1702 té gairebé 

1.700 pàgines. Al igual que passa amb l’addenda que Félibien es veu obligat a afegir per incloure la 

nova cambra del rei, el temps de la redacció sovint es veu superat per les transformacions reals de 

la cort. Ja que hem parlat de cinema, podríem forçar el símil i dir que un État s’estructura com els 

crèdits finals d’una pel·lícula. És una llarga llista on apareixen totes les persones que desempelleguen 

alguna funció a la cort. Com en els crèdits d’una pel·lícula, els figurants s’ordenen en capítols.

Per comprendre que és un état, Duindam ens ofereix una bona introducció, clara i sintètica:

Antes del siglo XVIII no hay una serie fi able de registros o relaciones en ninguna de estas 

dos cortes [la vienesa i la francesa]; sí hay casos bien documentados, pero no una imagen de 

conjunto.[...] Mediado el siglo XVII se comenzó a dar a la imprenta los états franceses, que 

incluyen relaciones de ofi ciales de corte y breves descripciones de su rango y tareas. Que 

se imprimieran no sólo sugiere secciones más claramente defi nidas en cortes y servicios 

administrativos; también permite que esas relaciones llegaran a un público más amplio, y 

en el curso de tal proceso pueden haber cambiado de carácter. Las revisiones de conjunto 

manuscritas eran instrumentos de puertas para adentro, pensados para gestionar una corte 

ya inabarcable de otro modo, y por lo común se dedicaban principalmente a hacer balance 

del presupuesto. Estos documentos llegaban a un pequeño círculo interno. Pero a lo largo 

del decenio de 1650 se empezó a imprimir salteados sin criterio fi jo los primeros états, 

breves e incompletos. De 1661 a 1698 Nicolas Besongne, clerc de chapelle, chapellaine 

y aumônier du roi, editó cada tres años un État más sistemático y comprensivo; a partir 

de 1699, cuando se hizo cargo de esta tarea su survivancier en el cargo de capellán, Louis 

Trabouillet, se publicaron con un intervalo de seis años. Desde 1727 la cadencia se hizo 

cada vez más lenta [...] Poco o nada tenían estas publicaciones de instrumento deliberado 

y explícito de representación regia, al modo de las descripciones de espectáculos de corte 

en el Mercure o la Gazette, o de los volumenes profusamente ilustrados de Félibien; pero 

sí eran ya útiles, ciertamente, para transmitir la imagen de la corte a un público que se 

extendía más allá del recinto palaciego y aun en las fronteras del reino. Puede que esto haya 

fortalecido su tendencia a presentar una situación ideal.7 

L’État de Trabouillet de 1702 té tres volums. El primer volum (668 pàgines) és el que més ens 

interessa. Descriu els càrrecs (officiers i grands officiers) que formen part de la Maison du Roy. 

El segon volum (528 pàgines) descriu els càrrecs de les principals Maisons que formen la cort de 

França. En primer lloc les dels membres de la familia reial: Monseigneur le Dauphin, Monseigneur 

le Duc de Bourgogne, Madame la duchesse de Bourgogne, Monseigneur le Duc de Berry, Monsieur 

le Duc d’Orleans, Madame la duchesse d’Orleans. Després les dels Prínceps de sang, els prínceps 

legitimats, els prínceps estrangers (aquest és el rang que La Rochefocauld mai va poder aconseguir 

que li fos reconegut), els ducs i pars i un llarg etcètera. En resum es tracta de descriure les maisons 

de l’antiga noblesa d’espasa integrada a la cort en un ordre descendent a partir del rang. El tercer 

volum (456 pàgines) està dedicat a descriure l’organització política i administrativa: el canceller, 

7  DUINDAM, Jeroen. Viena y Versalles. Las cortes de los rivales dinásticos europeos entre 1550 y 1780. Antonio Machado libros. 
Madrid, 2009. Pàgs.  79-81.
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els membres dels consells del rei, els arquebisbes i els bisbes, els governadors de províncies, els 

parlaments, les principals corts de justicia, les generalitats, les intendències, les universitats, els 

ambaixadors, etc. És una relació dels càrrecs polítics, sovint ocupats per subjectes d’extracció 

burgesa, la noblesa de toga, però no forçosament. Ja hem dit en algun moment, que l’antiga noblesa 

d’espasa no queda exclosa sempre de tots els càrrecs polítics. Aquest tercer volum també inclou un 

capítol de nou pàgines dedicat a l’Acadèmia Francesa: la data en què es va fundar, els seus principals 

protectors, primer Richelieu; després el canceller Séguier (com a primer director) i, finalment, Lluís 

XIV que cedeix l’espai del Louvre per a les seves deliberacions. Si bé hi ha una extensa llista on 

apareixen els seus membres ordenats per l’any d’ingrés, no hi ha cap menció explícita a la resta 

d’acadèmies.

En total doncs, gairebé mil set centes pàgines on es descriu l’organització de l’Éstat l’any 1702. Un 

fet particularment interessant en la confecció de l’État el trobem en un comentari, gairebé al marge, 

de Trabouillet, l’autor-editot de l’État:

Quelque recherche que j’aye faite des Noms des Gouverneurs & des Gouvernemens, je 

crois qu’il y en a encore beaucoup qui ne sont pas venus à ma connoissance, & je prie 

ceux qui ont quelque interêt de donner sur cela aux Libraires au Palais les éclaircissemens 

nécessarires, avec une exacte ortographe des Noms.8

Ja des de l’inici, a l’avertissement, reconeix el caràcter no conclós de la seva descripció. Reconeix 

que hi ha determinats càrrecs dels quals no ha rebut notícia i fa una crida per solventar-ho. Així, 

l’any 1702 el registre administratiu de l’État de la France, tot i apuntar clarament a una regulació 

ordenada i burocràtica que ens remet als sistemes funcionarials del futur, encara és un registre en 

construcció, ple de forats.

El llit del rei sobre l’eix ordenant el món, és abans una projecció en el futur, un emblema conatiu, 

que una transcripció real de l’estat de les coses l’any 1701.

La Maison du Roy

En relació a les “descripcions de Versalles”, dèiem que ens interessa especialment el primer volum, 

aquell que descriu com s’estructura la Maison du Roy. Els tres primers capítols del primer volum 

de l’État de 1702 no plantegen cap discontinuitat respecte la resta d’États. El primer capítol sempre 

està dedicat al Grand-Aumônier (i la resta de càrrecs que ell encapçala). El segon capítol, sempre 

és per al càrrec més important de la cort, el Grand Maître de la Maison du Roy. El tercer capítol, 

invariablement, es dedica a descriure tot allò vinculat a la chambre du roi. Es tracta de la secció 

encapçalada pel Grand Chambélan i entre d’altres coses també inclou la garde-robe. És a partir del 

quart capítol, que l’organització dels continguts varia en funció de cada État [fig.1]. 

En certa forma, les variacions de l’index a través dels diferents états és un reflex de la pròpia 

evolució de la cort. A mida que el sistema es solidifica, també ho fa la manera amb que els états 

s’organitzen. Tal com assenyala Norbert Elias, les variacions de l’ordre cortesà són la prova palpable 

8  TRABOUILLET, L. (éd.). L’Etat de la France, contant tous les Princes, Ducs & Pairs, & Marêchaux de France : les Evêques, les 
Juridictions du Roïaume ; les Gouverneurs des Provinces, les Chevaliers des Ordres du Roy, &c. (...). Paris, Charles Osmont, 1702, 
3 vol.; vol. 1.  Edité en ligne par le Centre de recherche du château de Versailles,Versailles, 2009. (http://chateauversailles-recherche.
fr/curia/documents/roi1702.pdf.)(Avertissement).
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1. Comparativa dels index de cada État

2. TAULA COMPARATIVA DELS ÍNDEX DEL 
PRIMER VOLUM DELS ÉTATS DE 1663, 
1674, 1683, 1686, 1898 I 1702.
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de l’ús polític que Lluís XIV en fa. Al igual que passa amb el castell, podem sospitar que el lent 

procés de consolidació no respon a qüestions purament operatives. La inestabilitat en si es un dels 

objectius. Un instrument de poder. D’altra banda però, tampoc podem òbviar, com diu Duindam, la 

creixent vocació espectacular dels états. Deixar de ser d’ús intern i començar a publicar-se fa que 

altres lògiques, alienes a l’ordre de la cort, ser més comprensibles per al públic en general, també 

intervinguin en la reformulació del seu format. Com els dibuixos de Versalles a vol d’ocell, res ens 

assegura que l’état no representi com a forma acabada allò que en realitat encara està a mitges.

A l’igual que el recorregut de la descripció de Félibien pels interiors del castell, l’état també implica 

una mirada en moviment. Tanmateix, es desplaça per un espai abstracte, no visualitzable. Un espai 

no qualificable des de l’extensió de les toeses i els peus, sinó des de les funcions i, sobretot, des del 

rang. En aquest sentit, l’état congela una situació de poder puntual. És evident que determinades 

figures, especialment les que frueixen d’una posició privilegiada, es mantenen gairebé invariables. 

Per començar el rei, però també Monsieur le Prince o el mateix La Rochefoucauld a partir de 1679.9 

De fet, hem estat imprecisos, el rei no apareix en el llistat dels États o, en tot cas, no apareix exercint 

cap funció. Ell és el destinatari de totes les funcions. Com un motor inmòbil, també n’és la causa. 

Precisament, això és el que el desplaçament de la seva cambra sobre l’eix tradueix de forma tant 

efectiva en termes visuals.

L’état, en definitiva, és la representació textual de la jerarquia cortesana. Una taula de valors des de 

la qual mesurar la importància de cadascun. És el document, i és clar, on es confirma la subordinació 

ordenada, jerarquitzada, en arbre, de cada un dels subdits del rei; des del garçon que porta la chaise 

d’affaires,10 fins al prestigiós comte d’Armagnac, de la casa dels Lorraine, cap màxim de les écuries 

del rei. Sigui un simple criat o un Grand Officier, cada element troba la seva raó de ser en la funció 

que exerceix en relació al rei. 

La dimensió pública de l’état, el fet de convertir-se en llibre, també introdueix una distorsió en 

l’organització de la cort. Al capdavall, cada càrrec troba la seva raó de ser en la funció que exerceix 

en relació al rei, i també, no és un detall ínfim, troba la seva raó de ser en el fet d’esdevenir 

espectacle, això és formar part d’una representació de la cort a l’abast del públic lector.

L’índex de l’État, l’estructura del tetx, no és neutre. L’ordre amb què convoca cada càrrec, cada 

funció, l’extensió de text que li dedica, la minuciositat amb què descriu les seves atribucions i 

privilegis, la genealogia del seu càrrec, també és, ja d’entrada, una manera de determinar el seu 

valor. Cap état es pregunta sobre la història dels tapissiers i gairebé tots els États dediquen una 

pàgina o més, a explicar-nos d’on prové el càrrec de Grand Chambelan, remetent-nos fins i tot (de 

vegades) a l’estructura cortesana dels Carolingis. No està de més recordar que l’antiguitat d’un 

càrrec, com la d’un títol nobiliari, determina el seu valor.

9 Recordem que és l’any en que rep el segon gran càrrec, grand veneur.
10  La comuna portàtil del rei.
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Iguals i diferents

A la dedicatòria al rei de l’État de 1699, Trabouillet és explícit. El seu llibre forma part d’una llarga 

sèrie de llibres similars (el subratllat és nostre):

Sire, voicy un nouvel ETAT DE LA FRANCE que j’ay dressé sur le plan des précedens. 

VOTRE MAJESTÉ, SIRE, en m’honorant de la charge de celuy qui a tant de fois publié 

cet Ouvrage, m’a fait naître le dessein de le continuer, & c’est aussi à son exemple que j’ose 

lui présenter.11

Certament, tots els états s’assemblen, però mai són iguals. Publicats periòdicament, cada état és 

un edició modificada de l’état anterior. De fet, més que d’autor, s’acostuma a parlar de l’editor 

d’un état. El treball d’edició sobre l’État anterior deixa constància de les coses que han canviat a 

la cort (canvis de titulars, creació de nous càrrecs, càrrecs que deixen d’estar subordinats a un altre 

càrrec12). 

Seria un error però, pensar que l’edició d’un text és menys subjectiva que l’escriptura d’un text. 

Sovint, els canvis venen provocats per una modificació en la manera d’organitzar els continguts. 

Així, per posar un exemple important, quan Besongne edita el seu darrer état, el de 1698, els canvis 

que introdueix no es limiten a l’actualització de noms. Inclouen també un nou subapartat al final del 

tercer capítol (grand chambellan) on es descriu detalladament totes les cerimonies dutes a terme a 

la cambra del rei.13 

La vigència “efímera” de l’état i el fet de poder-lo entendre com un sol text periodicament reescrit, 

ens permet examinar la descripció de Jean-François Félibien des d’un altre punt de vista. Els paral·lels 

són evidents. També Félibien treballa a partir de l’edició de textos anterios (els del seu pare) i també 

el llibre de Félibien acaba convertint-se en un registre dels canvis introduïts a Versalles. Si bé, des 

del punt de vista de les “descripcions de Versalles” el seu llibre és peculiar, fins i tot caòtic; des del 

punt de vista del text administratiu i funcionarial, des del punt de vista de l’État de la France, el 

treball de Félibien s’ajusta al procediment amb què l’administració de França descriu un organisme 

en canvi constant.

No podem passar per alt que  el palimpsest, el fet d’escriure sobre un escrit antic, referir el nou estat 

de les coses sobre l’antic estat de les coses, abans que un deliberat acte ideològic respon a qüestions 

pràctiques: per què tornar a descriure una cosa que ja s’ha descrit i que, a més, no ha canviat?

Com a la descripció de Félibien, és la permanència dels fragments de textos antics allò que més 

valor dóna a l’aparició de nous fragments. Si res no canviés, el palimpsest no seria necessari, perquè 

el text antic continuaria sent vigent. I això ens provoca un dubte que tant afecta a la descripcions del 

castell com als états. En la mesura que tota descripció de Versalles és també un acte de propaganda; 

els canvis que obliguen a confeccionar un nou document: Són veritablement l’origen d’una nova 

11  TRABOUILLET, État de1699 (pàg. s.n)
12  Recordem el cas del grand maître de la garde-robe; càrrec creat per Lluís XIV per a XXXX. Abans només existia el maître de la 
garde-robe, subordinat al Grand Chambellan, el grand offi ce que encapçala la chambre (també avant-chambre, cabinet i garde-robe); 
la creació d’un grand maître de la garde-robe al qual queden subordinats els dos maîtres de la garde-robe, suposa certa independència 
de la garde-robe respecte el grand chambellan.
13  L’État de 1698 és el primer en què ho hem vist. Però en la mesura que no hem pogut accedir a cap État dels que es publiquen entre 
1686 i 1698, no podem assegurar que sigui el de 1698. En tot cas, després de 1686 i abans de 1698.
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descripció? O és la necessitat de fer circular una nova descripció allò que força l’aparició de nous 

canvis que la justifiquin? La resposta, d’existir, potser no té gaire interès. Si és interessant però 

observar com  la mera descripció pública, convertir l’objecte descrit en espectacle, sigui el castell 

o l’estructura cortesana, acaba mantenint una relació amb el caràcter canviant en dues direccions.

Per il·lustrar aquesta idea de l’état com a descripció d’un, literalment, estat de la situació referible a 

un lapse de temps determinat i caduc, és molt interessant comparar la descripció del Lever du roi a 

l’État de 1702 amb la de 1699. És el joc de les set diferències. A priori, és exactament el mateix text. 

Trabouillet però, l’ha actualitzat allà on ha calgut. Acuradament ha anat esborrant els noms dels que 

han desaparegut i, si s’esqueia, els ha reemplaçat pels noms dels nou vinguts. 

Així, a l’État de 1699, trobem la menció especial al fills de Monseigneur, els néts del rei. No s’els 

anomena un a un, sinó genèricament, pel rang (el subratllat és nostre):

Mais auparavant que de parler de ces grandes Charges, qui ont les premiéres entrées : il est 

juste de dire que si-tôt que le Roy est éveillé, Monseigneur le Dauphin a la liberté d’entrer. 

Messeigneurs les Princes, les Augustes Enfants y entrent aussi.14

L’edició de 1702 presenta una lleugera variació (la subratllem):

Mais auparavant que de parler de ces grandes Charges, qui ont les premiéres entrées : il est 

juste de dire que si tôt que le Roy est éveillé, Monseigneur le Dauphin a la liberté d’entrer. 

Messeigneurs les Ducs de Bourgogne & de Berry y entrent aussi. 15

A l’État de 1702 s’especifica el nom dels néts del rei: el duc de Borgonya16 i el duc de Berry. En 

realitat el que fa Trabouillet és deixar clar, implicitament, que en falta un. Trabouillet no pot limitar-

se a l’ús genèric Messeigneurs les Princes, perquè el germà mitjà, el duc d’Anjou ja no hi és. Fa un 

any que s’ha convertit en rei d’Espanya amb el nom de Felipe V.

Ja ho hem dit: tot état és un palimpsest respecte l’état que el precedeix, limitat això sí, a aquelles 

coses que han canviat. I és precisament on s’introdueix allò nou, on s’incorporen els canvis, que 

detectem desajustos en el discurs. Les irregularitats que comprometen la coherència del text són 

sobretot indicis de canvi.  A l’état, a Félibien i també al castell.

El canvi com a origen d’un desajust discursiu

Actualitzar un état per donar forma al següent état té efectes sobre l’ordre discursiu molt més 

determinants que l’exemple dels néts del rei que acabem de citar. Es tracta d’ajustos que afecten a 

l’estructura mateixa del text. Els exemples són tortuosos. Al capdavall, introdueixen un desordre. 

Tractarem de ser el màxim de breus.

Hem comentat més amunt que Besongne, després d’haver editat un bon nombre d’états, decideix 

introduir un darrer apartat en el capítol encapçalat pel Gran Chambelan, el tercer capítol. Besongne 

14  BESONGNE, Nicolas. L’État de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs,marêchaux de France, et autres offi ciers de la 
couronne (...). Chez Guillaume de Luyne, Paris, 1699, éd. A.Besongne, 2 vol. État de 1699. Pàg.256
15  TRABOUILLET, 1702, op cit. pàg. 256.
16  El Duc de Borgonya, primogènit del Gran Delfí, també és anomenat el Delfí. Destinat a ser rei de França, encara que la seva 
mort prematura va impedir-ho. És el pare de Lluís XV.
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mateix, a l’état de 1698, ens adverteix: es tracta d’inserir “un nou ordre”:

Avant de fi nir ce Chapitre de la Chambre [el tercer] : je crois qu’il sera très agréable de 

mettre ici l’ordre suivant.17

A continuació inclou una mena de títol, clarament destacat per les marques tipográfiques; en cursiva 

i sense justificar, centrat:

Détail de toutes les fonctions qui se font à la Chambre du Roy au tour de Sa Majesté, par qui 

& à quel moment elles sont faites, où est expliqué l’ordre du lever & du coucher du Roy.18

En síntesi, aquesta nova secció descriu amb detall les cerimònies diàries que es donen a la cambra 

del rei, la del mati i la del vespre. Al Lever du Roy li dedica trenta-dues pàgines, al Coucher du Roy 

li en dedica deu. Val la pena però, citar un petit fragment per conèixer de primera mà el to del relat 

i l’ordre seqüencial de la descripció:

Le Premier Valet de la Garderobe suit, à la tête de tous les autres Offi ciers de la Garderobe, 

qui apportent les habillemens du Roy : afi n de les tenir tout prêts, lorsque Sa Majesté veut 

se lever. Ce que le Roy ordonna en 1670. pour ne pas attendre aprés : car ils n’avoient 

accoûtumé d’entrer qu’avec les Offi ciers de la Chambre [... ]Cependant le Roy s’habille, & 

commence par se chausser. D’abord un Garçon de la Garderobe donne les chaussons, & 

les jarretiéres au Premier Valet de Garderobe ; qui présente premiérement à Sa Majesté les 

chaussons l’un aprés l’autre, que le Roy chausse lui-même. Ensuite un Valet de Garderobe 

lui présente son haut de chausse, où sont attachez ses bas de soie. Il lui présente aussi ses 

bas d’estame, ses bas foulez ou d’autres bas de soie, suivant la saison. Un Garçon de la 

Garderobe lui chausse ses souliers dont ordinairement les boucles sont de diamans. Les 

deux Pages de la Chambre qui sont de jour ou de service, relévent les mules ou pantoufl es 

du Roy. Puis le Premier Valet de Garderobe lui donne ses jarretiéres à boucles des diamans, 

l’une aprés l’autre, que le Roy attache lui-même, & quand le Roy prendre des bottes, le Valet 

de Garderobe les lui présente. Lorsque les éperons ne tenoient pas aux bottes, l’Ecuïer qui 

se trouvoit au lever du Roy, prenoit des mains des Offi ciers de Garderobe les éperons, qu’il 

mettoit à S. M. & en l’absence de l’Ecuïer, l’Offi cier de Garderobe mettoit les éperons au 

Roy.19

És un breu fragment del Lever, extret d’una llarguíssima seqüència i tanmateix, tant sols aquí, la 

quantitat d’informació que es desplega davant del lector és enorme. Dins l’ordre purament seqüencial 

de les accions s’insereixen explicacions complementàries sobre les causes que han determinat tal 

acció o la data en què es va decidir fer-ho així (Cosa que el rei ordenà el 1670 per no haver 

d’esperar, car [els officiers de la garde-robe] tenien el costum de tant sols entrar amb els Officiers 

de la Chambre.). També per referir determinats detalls dels objectes que intervenen (dels quals 

ordinàriament els seus bucles són de diamants).

Donada la brevetat del fragment escollit, sorprèn el gran nombre de persones que hi intervenen: 

el Premier Valet de garde-robe; un garçon de garde-robe; un valet de garde-robe; un altre garçon 

de garde-robe (podria ser el mateix que el d’abans, però no s’especificica; d’altra banda,  l’ús de 

l’article indeterminat ens suggereix l’assistència de molts garçons de la garde-robe); els dos Pages 

17 BESONGNE, Nicolas. L’État de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs,marêchaux de France, et autres offi ciers de la 
couronne (...). Chez Augustin Besoigne, Paris, 1698, éd. A.Besongne, 2 vol. pàg.250.
18  Ibid.
19  BESONGNE, 1698, op cit.. 262-263 // TRABOUILLET, 1702, op cit. Pàg.266. L’inici del text, abans del claudàtor prové de l’État de 
1702 i no apareix a l’État de 1698.
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de la chambre; torna a intervenir el Premiet valet de la garde-robe; un altre Valet de la garde-robe 

(es torna a donar la mateixa ambivalència que amb el garçon de la garde-robe) i, finalment l’Écuïer 

(el text també menciona, després, un substitut ocasional).20

En total entre set i vuit persones. Hem citat l’equivalent  a una pàgina d’una descripció que en té 

trenta. No és fàcil comptar el nombre total de persones que hi participen, ja sigui com a “actors” o 

com a “espectadors”. En la mesura que entrar a la cambra del rei durant el Lever és un privilegi, la 

descripció inclou els noms d’aquelles persones que entren, encara que sigui com a espectadors.21

S’ha de tenir en compte també que la cerimònia és diaria i per tant, subjecta a molts canvis pel que 

fa a l’assistència. De fet, dèiem, les llargues llistes de substituts encadenades a la figura del titular 

de l’acció, llastren la continuitat del tetx. En el cas que hem citat només pàssa un cop, amb l’Écuïer, 

i la cadena de substitucions només té un grau. En tot cas, al llarg de tot el Lever comptem entre 70 

i 100 persones.

Abans que Besongne decidís incloure la descripció del Lever du Roy dins de l’état, el mateix état 

en feia referència però de forma “facetada”. És a dir, allà on apareixia cada càrrec, en el capítol que 

li toqués, a la pàgina que li toqués, si aquest participava en el Lever, es referien les seves accions. 

Així, en un état anterior com el de 1686, en el cas del Premier Valet de la garde-robe, per citar un 

dels figurants que apareix en el fragment que hem escollit, abans d’especificar el noms dels titulars 

i les compensacions econòmiques es diu el següent:

Les quatre Premiers Valets de Garderobe servans par quartier, qui ont les clefs des 

Coffres, & qui couchent dans la garderobe. Ils prêsentent au Roy ses chaussons, ses 

jarretiéres, & les soir luy noüent les rubans de sa chemise.22

Es descriu aquell fragment del Lever du Roy en què el Premier Valet de la garde-robe participa. És 

20  Una de les coses que més difi culta la lectura del Lever du Roy són les llargues cadenes de substituts. En aquest cas, només n’hi 
ha un. Moltes vegades poden ser tres o quatre. Inserir les llargas cadenes de substituts mentre es descriu l’acció complica i dilata el 
temps narratiu de la cerimonia. Encara més, sin tenim en compte que solen ser noms llargs.

21  Per a què el lector es faci càrrec del nombre de persones implicades en el Lever, incloem la llista sencera de fi gurants que hem 
extret de la descripció inclosa a l’État de 1702. Dues observacions prèvies. Una, alguns càrrecs o noms no queden especifi cats; dos, 
no tothom “forma part de la cort”, per exemple, els presidents de parlaments. Això vol dir que no apareixen en un altre apartat de la 
Maison du Roy, sinó en el tercer volum de l’État de 1702. En tot cas, aquest seria el total aproximat, entre 80 i 100 persones, de les 
quals unes 20 o més, participen activament al Lever:

El Premier Valet de Chambre, un Offi cier ou Garçon de Fouriére, els Garçons de la Chambre. [Els primers que entren:] el Grand 
Chambélan, el Premier Gentil-homme de la Chambre en année, Monseigneur le Dauphin i Messeigneurs les Ducs de Bourgogne & 
de Berry; més Monsieur le Duc d’Orléans (germà del rei), Monsieur le Prince i Monsieur le Duc (princeps de sang); més Monsieur 
le Duc du Maine i Monsieur le Comte de Toulouse (fi lls legitimats). [Altres Grands offi ciers:] Les quatre Premiers Gentils-hommes 
de la Chambre; Le Grand Maître de la Garderobe; Les Maîtres de la Garderobe. [Després:] Le Premier Valet de la Garderobe i tota 
la resta d’Offi ciers de la Garderobe; El primer metge del rei (M. Fagon); el primer cirurgià del rei (M. Félix) i el barber (Sr Quentin). 
[Inici del Petit lever; Premiére entrée:] duc Mazarin; el Marêchal Duc de Villeroy; el Duc de Charrôts; el Comte de Gramont; el 
Marquis de Dangeau; M. de Béringhen); els quatre Sécrétaires du Cabinet (Cailliéres, Hennequin, Charmont, De Salins); els tres 
Premiers Valets de Garderobe, hors de quartier (Bachelier, Bontemps., Quentin x 2); els dos Lecteurs de la Chambre (Bonrepaus 
i Vaubrun); els dos Intendans & Contrôleurs de l’Argenterie. (Le Févre, Ferrand de S. Disant.); una llarga llista d’ex càrrecs, 
ex-Sécrétaires du Cabinet, ex-Lecteurs de la Chambre, ex-Premier Valet de Garderobe i d’altres a qui el rei deixa entrar amb la 
première entrée amb permís especial: Le Gendre, Comte de Crécy, le Marquis de S. Poüange, l’Abbé de Dangeau, la Vanniére, le 
Baron de Breteüil, Du Metz, Bonnet (Médecin ordinaire du Roy), Petit (Premier Médecin de Monseigneur le Dauphin), Du Chêne 
(Premier Médecin des Enfans de Monseigneur), Gervais (Chirurgien ordinaire), el cap d’apoticartis, Duru (Concierge des Tentes, & 
Commandant du petit équipage du Roy) i Quentin (Barbier, & responsable de les perruques). A més, els Huissiers de Chambre, els 
Valets de Chambre, els Porte-manteaux, el Porte-arquebuse; altres Offi ciers de la Chambre no especifi cats i els Huissiers du Cabinet. 
Un altre grup, no especifi cat de “gent de qualitat” (nuncis, cardenals, arquebisbes, bisbes, ambaixadors, ducs i pars, mariscals, 
governadors de provincies, Tinents generals, Primer presidents dels parlaments i d’altres no especifi cats); més els dos Pages de la 
Chambre, l’Ecuïer, dos Barbiers de quartier, un altre Valet de Chambre; els Offi ciers du Goblet (porten el petit déjeuner). [el rei ja 
vestit:] l’Horloger, le Grand Aumônier o el Premier Aumônier, el Tapissier.
22  BESONGNE, Nicolas. L’État de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs,marêchaux de France, et autres offi ciers de la 
couronne (...). Chez Jean Guinard, Paris, 1686, éd. A.Besongne, 2 vol. ; vol. 1.Pàg. 140.
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de suposar que si resseguessim tota la descripció de càrrecs que participen en el Lever du Roy, com 

qui fa un trencaclosques, acabaríem restiuint la cerimònia completa. En realitat, al marge del gran 

nombre de peces que composen el puzzle, seria una tasca impossible per a qui no conegués l’ordre 

de la cerimònia. Si ens hi fixem, l’actuació del Premier Valet de la garde-robe apareix totalment 

descontextualitzada. Ni tant sols s’ens informa que les accions descrites formen part del Lever. Per 

acabar de complicar les coses, les accions del Lever es confonen en una única oració amb les accions 

que el mateix Premier Valet de la garde-robe du a terme durant Le coucher du Roy. És cert, la marca 

temporal hi és, però la seva exigüitat fa que fàcilment passi desapercebuda: & al vespre li luy noüent 

les rubans de sa chemise.

Introduïda tres anys abans del desplaçament de la cambra del rei sobre l’eix, la innovació de 

Besongne (incloure de dalt a baix, la cerimònia del Lever i del Coucher) 23 és en realitat una operació 

que apunta en la mateixa direcció. En ambdòs casos es tracta de reforçar la centralitat del sobirà. Les 

pròpies paraules de Besongen, abans citades, insisteixen en aquesta idea de centralitat: les funcions 

entorn de Sa Majestat.

Allò que marca, reforça o inventa la centralitat del sobirà, no està en allò que l’état descriu (o no 

només), sinó que es troba, sobretot, en l’ordre mateix del discurs.

Curiosament, quan Besongne decideix centralitzar tota la informació del Lever en una sola 

descripció, no elimina les descripcions parcials que apareixen dins la descripció de cada càrrec. 

Una decisió sorprenent. La informació es duplica, tantes vegades com càrrecs hi participen. A més, 

es dupliquen al llarg del llibre de forma desendreçada. En funció de la seva posicó dins de l’État, 

algunes apareixeran abans de la descripció del Lever, mentre que d’altres ho faran després.24

La decisió no respon a cap acte de deixadesa: no tocar aquelles parts del text on l’editor no ha 

intervingut. De fet, el veritablement sorprenent, és que Besongne, quan introdueix la descripció 

“centralitzada del Lever” a l’état de 1698, no elimina les descripcions parcials, però sí les redacta 

de nou. Són més llargues.25

Així, el fet de mantenir la duplicitat entre la descripció total del Lever i tota la llarga llista de 

fragments del Lever, distribuits en funció de cada figurant dins l’État, és una acció deliberada, que 

es reafirma amb la pròpia reescriptura.

Podem interpretar que la centralitat del Lever queda reforçáda per la gran quantitat de fragments 

satèl·lit disperdigats pel llibre. Una interpretació probablement forçada i precipitada. No ho sabem.

Sí podem però, deduir-ne les conseqüències. En primer lloc, el discurs es duplica (en aquest cas, 

tantes vegades com càrrecs hi ha). En segon lloc, es segmenta per causes alienes a l’objecte que 

descriu (s’esquartera la descripció completa, per duplicar cada tros i distribuir-lo en diferents punts 

23  El tetx n’inclou d’altres que ara no referim per no complicar més el fi l conductor.
24  Abans, per exemple, el Premier Valet de la garde-robe. Després, per exemple, l’Écuïer, descrit en el capítol VI (Du Grand Écuïer 
de France, & des Ecuries du Roy)
25   Aquest és el nou redactat tal com apareix a l’État de 1702:
Celui qui est en quartier présente au Roy ses chaussons, ses jarretiéres ; & le soir le Maître de la Garderobe tire la manche droite 
de la veste & du juste-au-corps de Sa Majesté, & le Premier Valet de Garderobe en tire la manche gauche, reçoit ce juste-au-
corps, la veste & le Cordon bleu, remettant le tout entre les mains d’un des Offi ciers de la Garderobe. Ensuite le Premier Valet 
de Garderobe défait la jarretiére gauche, qu’il donne au Valet de Garderobe qui a déchaussé le Roy : aprés il nouë le ruban de la 
manche gauche de la chemise de S. M (Trabouillet, 1702, op cit. Pàg.198).
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de l’état). En tercer lloc, es genera un discurs apedaçat (la juxtaposició en una sola seqüència de les 

accions que el Premier Valet fa al Lever  i al Coucher).

El desordre del text apareix així com una conseqüència del palimpsest. Conseqüència de l’ajust 

temporal. Al marge de si l’organisme descrit canvia o no, la descripció sí ho fa, i és des de 

l’acumulació de canvis que el desordre es pot comprendre.

Els paral·lels amb la descripció de Félibien són evidents. Al seu llibre, també és la voluntat 

d’actualitzar els antic textos del seu pare allò que genera un discurs desordenat. Les peces són 

descrites més d’una vegada; l’intent d’estructurar el discurs a través d’un recorregut “real” acaba 

col·lapsant i esdevenint laberíntic.

I el mateix podríem dir respecte el castell. Precisament aquelles part més antigues (però no només), 

que acumulen més canvis al seu damunt, acaben adquirint la presència caòtica d’un laberint construït 

a l’atzar. En aquest sentit, la planta baixa del cos central que dibuixa Blondel l’any 1635 és exemplar 

[figs:5]. L’ordre és indesxifrable, si no incorporem totes les modificacions per les que ha passat per 

arribar fins aquí, de la mateixa manera que és indesxifrable un cos ple de cicatrius si no sabem res 

dels accidents que ha tingut. Quan els canvis, al castell, a Félibien o a l’état, són puntuals, el discurs 

tan sols s’amplia, però quan aquests canvis afecten a l’estructura és tot l’ordre el que trontolla [figs. 

2-4].

Tanmateix, en relació al text, ens interessa una altra conseqüència: el fet que Besongne, quan descriu 

el càrrec del Premier Valet de la garde-robe (per continuar amb el mateix exemple) repeteixi fil 

per randa allò que més endavant ja trobarem i en el seu context general, el fet de fer aixó enlloc 

de simplement dir que el Premier Valet de la garde-robe participa al Lever i que a la pàgina 250 

s’inclou una descripció d’aquest Lever, significa sobretot la renuncia del text a l’autoreferencialitat. 

En efecte, el tex renuncia a referir-se a si mateix. Deixa de ser text en el sentit etimològic de la paraula 

(textum, teixit). Cap unitat d’informació és indispensable per comprendre la unitat d’informació que 

la segueix. Les coses es repetiran tantes vegades com calgui, sense establir vincles de sentit entre 

elles. 

En realitat, la renúncia del text a autoreferir-se converteix la interminable llista de càrrecs en un 

ordre estrictament paratàctic. En una enumeració de càrrecs. 
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CANVIS A L’ALA NORD AMB ELS FONAMENTS RECENT 

CONSTRUÏTS: 

2. Planta general de Versalles, 1679c. Les previsions de 

creixement, den l’ala nord (dreta), són diferents a la disposició fi nal. 

Segons Newton, els fonaments es construeixen segons un projecte 

on la capella ocupava el centre de l’ala. Finalment, la capella es 

construirà al costat del cos central; el massís dels fonaments 

CONTRAST ENTRE L’APARENT ORDRE EXTERIOR I EL 
DESORDRE INTERIOR:

5. Planta baixa del cos central segons un dibuix de Blondel de 1755 
(Detall). 6. Isareël Sylvestre, vista del castell des de l’oest; c.1687. 
7. Israël Sylvestre, vista del castell pel costat de l’Orangérie, c. 
1690.

s’aprofi tarà per construint-hi el gros pavillon. Si aquest és el plànol 

del projecte inicial (1), l’explicació no quadra del tot. Si comparem 

els dos dibuixos de la dreta [3. Detall de la fi gura (2) i 4. Planta de 

l’estat “fi nal” segons Blondel]; els fonaments de la capella prevista no 

coincideixen del tot amb la situació del Gros Pavillon.

2
3

4

5

6 7
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3. LA DESCRIPCIÓ DE FÉLIBIEN COM A DESFILADA 

La descripció com a recorregut

Hi ha moltes maneres d’explicar un edifici. Fer-ho a partir del recorregut només és una d’elles. És 

cert que pràcticament totes les descripcions del castell anteriors a la de Jean-François Félibien han 

escollit aquesta opció, i això hauria de ser motiu suficient per no fer-nos més preguntes. Podem 

suposar que ja el títol del primer llibre que descriu Versalles, el Versalles de 1669, La promenade 

de Versailles de Madame de Scudéry, estableix una pauta. Una pauta lògica i efectiva en casos com 

els de Piganiol de La Force, on la descripció és sobretot una guia. Tanmateix, en el cas de Jean-

François Félibien, el fet de creuar temporalitats diferents, converteix la opció recorregut en una 

opció problemàtica. Al capdavall, el recorregut que ens proposa esdevé impossible quan assumim 

que l’estat de 1674 és inconciliable amb el de 1703.

Una resposta evident podria ser que la descripció del seu pare de 1674, punt de partida de la seva, 

també s’estructura des de l’itinerari.

En tot cas la resposta té poca importància tret de fer-nos veure, especialment en Jean-François 

Félibien, la contingència d’una opció com aquesta. La pregunta aleshores es converteix en una 

altra: Quin tipus d’arquitectura és explicable des del recorregut? o potser millor: Quins aspectes de 

l’arquitectura són explicables des del recorregut?

De fet, en un edifici com Versalles, l’opció del recorregut sembla més adeqüada per explicar 

l’arquitectura des de dins, saló rere saló, que no pas un exterior inabastable. No és fàcil d’altra 

banda, per no dir impossible, recórrer el perimetre d’un edifici amb les dimensions de Versalles, i 

encara menys amb el gran nombre de prominències, construccions adosades i salts de cota en què 

s’encaixa. És cert que Félibien insinua un trajecte quan ens mostra per primer cop l’exterior del 

castell, quan venint des de la ciutat  per l’avinguda París enfilem la seqüència de patis; però pel que 

fa a la resta de l’edifici, l’exterior només apareix de forma accidental.26

A diferència dels impressionants dibuixos a vol d’ocell d’Israël Sylvestre [figs.6,7], les descripcions 

textuals de Versalles, al menys la de Jean-François Félibien, semblen estar pensades com a recorregut 

per l’interior. I és aquest punt de vista a la mida de l’home el que els impedeix descriure un exterior 

inabastable i en cap cas pintoresc sense emprendre el vol.

Tanmateix, no qualsevol interior. Un interior diafan, escombrable d’una sola ullada, tampoc semblaria 

massa adeqüat per una explicació des del recorregut, interiors com el de la catedral de Worms, o 

el d’una gran catedral gòtica com Laon o París; o el Crown Hall de Mies Van der Rohe al Illinois 

Institute of Technology de Chicago. És evident, els exemples citats poden ser recorreguts, pero la 

transparència espacial, l’estructura diàfana, i un perímetre poc accidentat, dificulten la segmentació 

de l’espai en episodis aillats i deixen de ser interessants quan tractem d’explicar-los en els termes 

seqüèncials amb què Jean-François Félibien explica Versalles.

26  Per exemple, quan després de descriure tots els interiors a través d’un tortuós itinerari que va i torna de 1674, conclou 
la seqüència amb una descripció de la façana a jardins del castell: Les figures qui ornent la façade du château du côté des 
jardins. 
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Segmentació del moviment i ordre paratàctic

En realitat, quan parlem d’una arquitectura explicada des del recorregut  no estem sent prou precisos. 

La descripció de Félibien, abans que descriure la percepció d’un ull en moviment, ens proposa una 

experiència espacial segmentada en episodis estancs. L’autor ens els ofereix ordenadament un rere 

l’altre, mai oblida de referir les relacions de veinatge (d’aquí passem a aquí), però en cap cas 

la descripció es deté en aquest breu moment de transició. Els llindars de les portes són utils per 

realçar les visions en enfilade, no per romandre-hi. Més que récorrer peces, saltem d’una a l’altra, 

com girar el full d’un llibre, o canviar de planta dins d’un ascensor. La descripció del nou saló no 

s’inicia fins que, per dir-ho d’alguna manera,  l’ull ja és dins i quiet. És des d’aquí que entenem 

que el procedir de Félibien s’esgoti ràpid en el Crown Hall de Mies, la catedral de Worms, o la 

mesquita de Córdoba. Espais d’un sol episodi però extens, on la mirada en moviment sí posa en 

marxa les relacions dinàmiques entre els diferents plans del quadre (les columnes en primer terme 

movent-se ràpid, les del final, més lentament; el creuament entre elles). Per contra, a l’interior de 

Versalles, especialment a les peces d’aparat, allà on l’arquitectura està sequènciada i descomposada 

en episodis independents, opacs des de fora, és precisament la lògica de Félibien, la del recorregut, 

allò que cus i dóna unitat al conjunt, en perforar cada episodi amb un recorregut comú a tots.

Podem avança-ho: ens referim a l’ordre de l’Enfilade. Més endavant ens hi detindrem. Abans però, 

cal dir algunes coses més sobre l’el·laboració del discurs.

L’ordre seqüèncial del discurs, ajustat com un guant a l’ordre espacial de l’interior versallesc, es 

construeix a partir de l’objecte que mira, és evident, però també a partir dels textos amb els que 

conviu. De fet, l’ordre seqüencial, l’estructura enumerativa, la sèrie o successió de coses, no deixen 

der ser diferents formes de dir el mateix: allò que en termes lingüístics anomenaríem una estructura 

paratàctica.

La construcció del relat a partir de seqüències paratàctiques és un dels tres distintius de les 

“literatures-origen”, textos fundacionals com el cicle homèric, la biblia o les cançons de gesta de 

finals del segle XII. Textos aspres, però capaços d’inaugurar un món, precisament, pel sentiment 

de veritat que transmet la seva no sofisticació. D’altra banda, la seqüència paratàctica és també 

l’estructura espectacular de les desfilades i entrades reials. Ambdós casos, cançó de gesta i desfilada, 

ens remeten a la descripció de la La Fête des plaisirs de l’île-enchantée.

En el capítol dedicat a la transformació de Marcillac en Brandimart, hem vist com el rei prenia 

possessió simbòlica del Versalles del seu pare a la La Fête des plaisirs de l’île-enchantée. L’any 

1664, amb el castell de Lluís XIII gairebé intàcte, el desplegament escenogràfic que durant una 

setmana ocupa els jardins, articula per primera vegada dins de Versalles un programa iconogràfic 

que tant beu de la tradició renaixentista com del passat medieval.

Recordem que l’argument festiu prenia per base l’Orlando furioso d’Ariosto, un poema èpic publicat 

per primera vegada l’any 1516. Lluís XIV es convertia en Roger i alguns dels cortesans més propers 

al rei, en els cavallers de la seva quadrilla. En el capítol dedicat a la festa ho hem tractat de passada: 

tot i que els personatges medievals venen dictats pel text d’Ariosto, la seva presència no deixa de ser 

significativa. En efecte, per al seu poema, Ariosto recupera molts dels personatges del cicle carolingi; 
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especialment de la Chanson de Roland. A la desfilada del primer dia, Monsieur le Duc, interpreta a 

Roland;27 el duc de Noailles es transforma en Oger le Danois (Oger de Denemarche, a la Chanson de 

Roland) 28; Saint-Aignan, el duc de Foix i el marquès de Villequière, es transformen respectivament 

en Guidon le Sauvage, Renaud i Richardet, figures sorgides també del cicle carolingi, concretament  

de  la Chanson des quatre fills Aymon.29 

Fidel al text d’Ariosto, l’espai fictici de la desfilada és Grècia i els cavallers, tot i provenir de l’edat 

mitja, vesteixen a la grega. Precisament, això permet incorporar a la desfilada de la Course de 

Bague, divinitats gregues com Apol·lo i presentar França com la seva nova seu. En definitiva, Lluís 

XIV, el rei sol, el rei apol·lini, com a dipositari de la grandesa olímpica i, al mateix temps, digne 

successor de la grandesa imperial de Carlemany, “el primer emperador d’Europa”.

La projecció en el mite del jove Lluís és total, encara no ha guanyat cap guerra.30

Tot i que els ingredients venen donats per Ariosto, el binomi Grècia-edat mitja, no deixa de remetrens 

a una llarga tradició francesa originada al segle XVI, sota el regnat d’Henri II. Després d’uns 

anys, entre Charles VIII (1470-1498) i François I (1494-1547), en què França ha anat incorporant 

les novetats sorgides a l’altra banda dels Alps, s’inicia un moviment de reacció “nacional” on la 

transformació d’allò “italià” en francès, passa per la reivindicació d’una identitat pròpia. D’una 

banda, un orgull del passat medieval francès que passa per revisar la campanya contra els gòtics 

llençada pels humanistes. De l’altra, la reivindicació d’allò Grec. L’operació és evident: si la 

grandesa de la cultura llatina (italiana) prové de la cultura hel·lènica, reivindicar directament allò 

Grec és una manera de relativitzar la importància d’allò italià.31

Reivindicació dels valors feudats

Durant molts anys, la historiografia no es va ocupar de la presència de referències medievals en la 

iconografia i pràctiques festives de Lluís XIV. És desestimava qualsevol reivindicació dels valors 

feudals de l’alta noblesa, en la mesura que s’acceptava la idea que el poder absolut de Lluís XIV, 

el famos “cop d’estat” de 1661,32 es fonamentava en l’anul·lació radical de l’estament nobiliari. 

Arruinar-los dins de Versalles i apartar-los de tot càrrec polític amb poders reals. Aquesta lectura 

ja fa anys que ha començat a qüestionar-se. Autors com Chaline o Béguin, han demostrat com a 

diferència de Richelieu o Mazarin, Lluís XIV, sense renunciar al control absolut sobre l’estat, sí se 

sent membre de l’estament nobiliari. És cert que Richelieu especialment, model de Lluís XIV en 

27  Recordem que la fi gura literària de Roland (Orlando en italià) s’inspira en un cavaller franc del segle VIII, el comte des Marches 
de Bretanya, nebot de Carlemany segons la llegenda.

28  Recordem que  Oger le Danois, cavaller llegendari de Dinamarca, fi ll de Godefroi, rei dels danesos, s’enfronta a Carlemany.

29  El duc Aymon, d’origen saxó, va ser nomenat duc de la Dordogne per Carlemany i governador a l’Albi. Casat amb Aja, té quatre 
fi lls, Renaud, Alard, Richard (o Richardet) i Guichard (o Guidon le Sauvage). Apareixen a les cançons de gesta del cicle carolingi 
(Chansons des quatre fi lls Aymon). Roger (o Ruggero), un cavaller crieat amb els sarraïns, és un dels personatges principals 
d’Orland furiós de Ludovico Ariosto (1535, publicació defi nitiva). Astolphe (pel comte de Lude) és l’amic de Roland que el farà 
entrar en raó quan aquest esdevé furiós per la rivalitat amb Renaud (un dels fi lls d’Aymon) per l’amor d’Angélica. Tots lluiten amb 
Carlemany. Olivier (pel marquè de Soyecourt) és amic de Roland. Tots dos moren lluitant contra els sarraïns.

30 La primera serà la guerra de devolució contra els Austries espanyols (1667-1668)

31  Veure Zerner, especialment el capítol XI Le Sentiment nationall, Philibert de l’Orme (ZERNER, Henri. L’art de la renaissance en 
France (l’invention du classicisme). Ed. Flammarion. Paris 2002. Pàgs. 395- 419.

32  Recordem que l’any 1661 mor Mazarin i Lluís XIV decideix no nomenar cap primer ministre, assumint ell el control de l’estat. 
La posada en escena del “cop d’estat” es completa amb la desgràcia de Fouquet, el surintendant des fi nances.
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8  9

 10

ENTRADES, DESFILADES I SEGUICIS

8. Première entrée de Charles VII à Naples; extret de La 
Cronaca Napolitana (s.XV) 9. Entrée de Claude de France 
à Paris le 12 mai 1517 10. Entrée d’Henri II à Rouen, le 
1er octobre 1550: cortège des tambours et soldats. 11. 
Entrée d’Henri II à Rouen, le 1er octobre 1550: cortège des 
chevaliers passant devant la tribune d’Henri II. 12. Marche 
et Convoy funèbre de Louis le Grand, Roy de France et de 
Navarre de Versailles à S.t-Denis, 1715. 13. Le Mariage de 
Michaud Crouppière (c.1570) 14. Ballet  royal du grand bal 
de la Douairière de Billebabaut: entrée du Cacique et sa 
suite, Daniel Rabel, 1626.

 11

 13

 12

 14
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molts aspectes, emprèn una veritable croada contra els privilegis feudals de l’alta noblesa. Tanmateix, 

en aquest punt, Katia Béguin ha demostrat la política diamentralment oposada del rei Sol.33 

Així, l’any 1664, abans que cap descripció de Versalles s’hagi escrit; abans que l’arquitectura s’hagi 

vist significativament involucrada en el Versalles de Lluís XIV, el rei pren possessió de Versalles 

amb un festa on es celebren els valors nobiliaris com a fonament d’allò francès, i ho fa a través d’un 

imaginari sorgit de la canço de gesta medieval.

La desfilada com a estructura

Però més enllà de la procedència dels personatges, allò que ara ens interessa en relació al món 

medieval és la seva relació amb la pròpia estructura de l’espectacle (les entrades), i també amb la 

pròpia estructura del text que descriu l’espectacle del 7 de maig de 1664.

D’una banda, és evident, la Course de Bague és una clara recuperació del torneig medieval. Una 

recuperació que compta amb precedents molt propers com el Grand Carrousel de 1662. També aquí, 

abans de la competició, assistim a les llargues desfilades de les quadrilles que s’enfronten. Llargues 

fileres en moviment de romans, perses, turcs, indis i americans.34 De fet, la pròpia lògica de les 

entrades sembla estendre’s al cerimonial del Lever du Roi, on l’acció es segmenta a partir de les 

entrades dels cortesans a la cambra reial. 

Però en tot cas, les entrades i desfilades de la Course de Bague i de la Collation ornée de Machines 

no deixen de formar part d’un ritual monàrquic a través del qual el rei escenifica el seu poder sobre 

el lloc: Les entrées royales. Al igual que la planificació en retícula que Le Nôtre ja està implantant 

als jardins de Versalles, la retícula amb la que els antics romans tant muntaven campaments 

militars com fundaven ciutats de nova planta en les terres conquerides, l’Entrée Royale escenifica 

una conquesta [fig.8 Première entrée de Charles VIII à Naples, il·lustració extreta de La Cronaca 

Napolitana, segle XV.]

Però l’entrée Royales és sobretot la confirmació de fidelitat de la ciutat vers la corona. Un ritual 

especialment comprensible en una edat mitja35 en què la cort reial encara és itinerant i no està fixada 

a cap punt geogràfic. Si la construcció del Fontainebleau de François I suposa el primer intent 

d’estabilitzar la casa del rei en un punt, el cert és que les entrades reials són una pràctica encara 

present durant el regnat de Lluís XIV [fig.9-14].

En termes puraments formals, i això és el que de fet ara ens interessa, les entrades del 7 de maig 

de 1664, més enllà de les insignies i emblemes, són sobretot una successió de figurants. L’ordre 

de la desfilada, com als llistats de càrrecs cortesans als États de la France, esdevé finalment una 

seqüència paratàctica d’unitats una al costat de l’altra, una rere l’altre, desplegada davant dels 

subjectes del rei, ara espectadors. 

33  BÉGUIN, Katia. “Louis XIV et l’aristocratie : coup de majesté ou retour à la tradition”, Histoire, économie et société. 2000, 19e 
année, n°4. pp. 497-512. Sobre el nomenament de càrrecs polítics a nobles d’espasa, també: CHALINE, Olivier. Le règne de Louis 
XIV. Ed. Flammarion. Paris, 1995.
34   Lluís XIV encapçala la seva quadrilla dels romans, caracteritzat com a emperador romà. Monsieur, la seva com a rei dels 
perses. El príncep de Conde com a emperador dels turcs. El duc d’Enghien com a rei dels indis. I el duc de Guise com a rei americà. 
L’any 1670 es publica una luxosa descripció de la festa amb una gran quantitat de gravats. Apareix com a text anònim, però tots 
coincideixen en assenylar l’autoria de Charles Perrault (Anònim. Courses de testes et de bague faites par le Roy et par les princes et 
seigneurs de sa cour en l’année M.DC.LXII. Paris, 1670).
35  En realitat el ritual apareix a la fi  de l’edat mitja.
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15

16

17

18 19

ARCS DE TRIOMF I ENTRADES REIALS

15. Arc per a l’Entrada d’Henri II a Paris, el juny de 1549. Paris, 
J.Roffet [BNF].  

16. Arc de Triomf de la plaça del tro, projecte de Claude Perrault 
segons un dibuix de Jean-François Blondel(1752-1756), 1

17. Anfi teatre a la Place Dauphin, per a l’Entrada de LLuís XIV i 
Maria Teresa a Paris. Al fons de la perspectiva (de fet, la plaça és 
triangular) hi ha col·locat unn arc de triomf. 

18. Arc de triomf del Carrefour de la fontaine per a l’Entrada de LLuís 
XIV i Maria Teresa a Paris el 1660. Gravat de Jean Le Pautre. 

19. Arc de triomf al marché neuf per a l’Entrada de LLuís XIV i Maria 
Teresa a Paris el 1660.
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Desplegament simbòlic on en definitiva s’explica el poder del monarca: l’espectacle (al menys tal 

com ens arriba a través del text) posa en fila els efectius reials. Precisament, el fet de construir un 

ordre lineal segmentat en episodis independents, fa que el sentit final de cada una de les figures, 

desprovista de cap nexe de sentit amb les veïnes, sigui el fet de pertànyer al rei. Així, la desfilada, 

tant és un desplegament, dinàmic i en línea, de l’inventari reial com una exhibició del seu potencial 

tècnic. En el cas de les entrades reials és el potencial bèl·lic allò que es mostra; però també l’exhibició 

d’un potencial polític i cívic, en el que la iconografia esdevé clau per donar sentit al que, d’una altra 

manera, només seria una manifestació de força. [figs.15-19, arcs de triomf, diferents estils per al 

mateix propòsit]. D’altra banda també cal observar que l’entrada reial també és el moment en què el 

rei sagrat es mostra la ciutat que el serveix. Per tant, és també una cerimonia d’aparat; els referents 

iconogràfics decoren les les tribunes i els arcs de triomf on el cos místic del rei es mostra.

Lluís XIV entra a Versalles transformat en cavaller medieval vestit a la grega. La tecnologia que 

desplega és cívica i discursiva. La muntanya que es mou ens remet al sobirà amo del món; l’explosió 

del palau d’Alcine, els focs artificials, és una mostra de dispendi típica de l’ethos aristocràtic i 

també una representació del nou potencial productiu; els discursos dels figurants reten homenatge al 

sobirà  i confirmen la fundació d’un nou ordre. 

L’ordre paratàctic de l’espectacle fa doncs, referència a la tradició a la que pertany i també al 

tipus de sintaxi que caracteritza tota “literarura de l’origen”. L’estructura paratàctica, l’estructura 

enumerativa, no, inclou cap element subordinat a cap alte, perquè la única subordinació que és 

contempla és la de cada un dels elements al rei.

De fet, és interessant comprovar com Erich Auerbach, en el seu brillant i precís anàlisi d’un fragment 

de la Chanson de Roland,36 posa en solfa un seguit de categories “narratives” útils per descriure les 

desfilades de 1664 i també de l’enfilade de Salons: etern reinici, avanç i retrocés per sacsejades, la 

mateixa independència d’episodis aillats i de les parts dins dels episodis.

L’ordre paratàctic 

Fins ara hem sigut premeditadament ambigus. No hem aclarit si ens referíem a la festa o la descripció 

de la festa. En realitat és en l’àmbit del discurs on pretenem centrar-nos. Al capdavall, en la mesura 

que efímer, és en el text on la festa de 1664 troba un sentit permanent. D’altra banda, cal recordar 

que molts dels autors que descriuen les festes, són els mateixos que redacten les descripcions de 

Versalles; André Félibien, per exemple, és també l’autor de Relation de la feste de Versailles du dix-

huitiéme Iuillet mil six cens soixante-huit.37

És per tant dins l’àmbit del text, en l’el·laboració del discurs, on allò específic de cada objecte (ara 

una desfilada festiva) es dissolt en l’ordre línial del text, de la successió, de la sèrie.

36  Roland a Versalles és Monsieur le duc. Precisament, en el fragment que analitza Auerbach, també apareix Oger de Denemarche, 
que a la festa és el duc de Noailles. Sobre l’estudi d’Auerbach: AUERBACH, Erich. Mimesis. Fondo de cultura económica: México DF, 
1996. Pàgs. 95-120)
37  Cal assenyalar que en aquest cas, la descripció de la festa, com la de 1664 quan no descriu les entrades, no és ni molt menys un 
discurs enumeratiu (FÉLIBIEN, André. Relation de la feste de Versailles du 18e juillet 1668.  Pierre Le Petit (imp), Paris,1668).
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Les entrades dels cavallers de la quadrilla de Roger:

Le Duc de Guise & le Comte d’Armagnac marchoient ensemble aprés luy. Le 

premier, portant le nom d’Aquilant le Noir, avoit un habit de cette couleur en 

broderie d’or & de geais. Ses Plumes, son cheval, & sa lance assortissoient à la 

livrée. Et l’autre, representant Griffon le Blanc, portoit sur un habite de toile 

d’argent plusieurs rubis , & montoit un cheval blanc bardé de la mesme coleur. 

[parlaments dels cavallers] 

Les Ducs de Foix & de Coaslin, qui paroissoient en suite, estoient vestus, l’un 

d’incarnat avec or & argent , & l’autre de vert , blanc & argent ; toute leur livrée 

& lerurs chevaux estant dignes du reste de leur équipage 

[parlaments dels cavallers] 

Aprés eux marchoient le Comte du Lude & le Prince de Marsillac; le premier 

vestu d’incarnat & blanc; l’autre de jaune , blanc & noir ; enrichis de broderie 

d’argent, leur livrée de mesme, & fort bien montez.

[parlaments dels cavallers] 

Les Marquis de Villequier & de Soyecourt marchoiet en suite. L’un portoit le 

bleu & l’argent ; l’autre, le bleu, blanc, & noir, avec or & argent: leurs plumes, 

& les harnois de leurs chevaux estoient de la mesme couleur, & d’une pareille 

richesse. 

[parlaments dels cavallers] 

Les marquis d’Humiéres & de la Valliére les suivoient ; ce premier portant la 

couleur de chair & argent; l’autre, les gris-de-lin, blanc & argent: toute leur 

livrée estant la plus riche, & la mieux assortie du monde.38

És el propi ordre de la desfilada qui apareix com una simple seqüència d’elements (en aquest cas 

una parella de cavallers muntats a cavall). Percebem els esforços del redactor per introduir varietat 

on n’ho n’hi ha. La parataxi no la trobem en la sintaxi del redactat, sinó en la de l’espectacle, una 

sèrie d’elements concatenats sense cap relació de subordinació entre ells.   Si a l’espectacle “real” 

els colors de les vestidures i les gualdrapes poden aportar interès a la seqüència de parelles; en  la 

seva traducció en text, els colors i atributs no només no enriqueixen la seqüència, sinó que fan més 

evident la repetició i, en certa forma, confonen. Malgrat els esforços de l’autor, sabem que l’esquema 

és el mateix: noms, els colors de la roba, de l’un i de l’altre; i els dels cavalls. L’autor s’allarga quan 

descriu la primera parella, el redactat inclou els noms de ficció; i descriu cada cavaller per separat. 

Amb les següents parelles és més el·líptic. El nom de ficció apareix indicat amb el parlament (que 

és el que aquí hem omès).

Les observacions d’Auerbach sobre la Chanson de Roland encaixen. En primer lloc, “l’etern reinici”, 

en aquest cas la simple repetició tantes vegades com calgui d’una unitat que ja ha quedat entesa 

amb el primer cas: dos cavallers muntats a cavall. En segon lloc, “l’avanc i retrocés per sacsejades”, 

38  BENSERADE i MOLIÈRE, 1673. op cit. Pàgs.8 i 9.
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es repeteix un fòrmula semblant (retrocés), però no idèntica (avanç): les variables que permet la 

combinatòria de colors fa que cap parella sigui exactament igual. Caldria afegir també el parlament 

de cada cavaller que nosaltres hem omès, com a veritable tret distintiu entre elements. I finalment, 

“l’independència d’episodis”, que en el nostre cas significa que cap dels elements està subordinat 

ni a l’anterior ni al següent; en altres paraules, l’ordre de les parelles és permutable, ampliable, 

reduible, precisament perquè res les relaciona més enllà de formar part de la mateixa sèrie.

La subestructura enumerativa (la sèrie paratàctica en abstracte) queda a la vista quan l’estructura 

específica (uns cavallers desfilant) és disolt en la pura repetició. És des d’aquí que les similituds 

amb la descripció dels salons a Félibien es fan més evidents:

Le premiere, est un salon qui a cinq toises & demie de long sur cinq toises de 

large. Les bandeaux des portes & fenetres sont de marbre jaspé de blanc & rouge 

(...) Le seconde, qui est la salle des Gardes, a les bandeaux de ses portes & de les 

fenêtres d’un marbre qui vient de Bourbonnois, qui est mêlé de rouge, de blanc, 

de noir & de jaune (...) La troisième, est une antichambre. La marbre dont sont 

faits les bandeaux des fenêtres & des portes, est de celuy qu’on nomme bréche 

(...) La quatrième, est une chambre ornée dans les portes & dans les fenêtres de 

marbre vert, brun & rouge, avec des taches & veines d’un vert de la couleur des 

émeraudes (...) La cinquième, qui est le grand cabinet, est de même grandeur 

que la chambre. Les bandeaux de ses portes & de ses fenêtres sont de marbre 

noir avec veines jaunes (...) La sixiéme, est la petite chambre à coucher. Tout 

le marbre dont elle est ornée est de couleur de feu, avec veines blanches & se 

nomme marbre rouge de Languedoc”39

Gairebé podríem establir una correspondència entre els elements en desfilada de a festa i els salons 

en enfilada de Félibien: Nom real=número de peça. Nom fictici= déu a qui es dedica el saló. I 

després la mateixa combinatòria i els mateixos intents per part del redactor per introduir variació en 

la pura repetició. Si a la desfilada, el joc venia donat pel color dels ropatges i els cavalls, en el text 

de Félibien el pes recau en els colors dels marbres i els brancals de portes i finestres. També, com 

a la desfilada, cap peça subordinada a la d’abans ni a la de després. L’ordre de les peces també és 

permutable, ampliable i  reduible.

Com a la desfilada, l’únic nexe entre els salons és formar part de la sèrie,  formar part de la casa del 

rei. En altres paraules, ser part del mateix inventari.

39 Félibien, 1703, op cit. Pàgs 47-49.
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1. Sèries dins sèries / 2. Percepció del desordre: a) 
DESMESURA b) ABUNDÀNCIA c) CAOS 

Capítol 13: 

ELS DESORDRES DEL DISCURS 

1. SÈRIES DINS SÈRIES

Hem posat en paral·lel la descripció de Jean-François Félibien i el primer volum de l’État de la 

France 1702, la Maison du Roy. Compartien certa vocació genèrica. Dèiem que forma part de la 

lògica de l’État editar l’État que el precedeix per actualitzar-lo. És així com el terme état pren el 

seu màxim significat. Un estat temporalment limitat de l’organització de l’estat francès. En el cas de 

Félibien, la consciència d’estar definint un estat provisional del castell es feia evident amb l’obstinat 

intent d’explicar en un sol recorregut dos Versalles diferents, el de 1674 i el de 1703. Hem vist que 

tant a l’État com a la descripció de Félibien, allò que a priori anomenaríem desordres del text eren 

en realitat indicis de canvi, conseqüències d’un ajust.

En definitiva, comparar la descripció de Félibien amb un els état ens ha permès remarcar com la 

“descripció de Versalles” es un testimoni puntual més, dins la llarga cadena formada per totes les 

descripcions de Versalles. Un element dins d’una sèrie.

D’altra banda, la comparació del text de Félibien amb la descripció de la festa de 1664 ens ha servit 

per insistir en questa serialitat, però no com a context del llibre, sinó com a ordre discursiu intern. El 

caracter paratàctic de la cançó de gesta i les desfilades de les entrées royales, ens permetien detectar 

com sota la lògica del recorregut amb què Félibien ordena la descripció, emergia una subestructura 

enumerativa, una sèrie d’elements en filera.

La descripció de Félibien queda referida a dos textos. Tots tres, cadascún des del seu registre, ens 

remet a Versalles. Al mateix temps cadascún dels dos textos, état i festa, també il·lustra l’ambigua 

situació històrica d’un edifici com Versalles. D’una banda, un text administratiu, projectat vers el 

futur burocràtic i funcionarial de les futures administracions “republicanes” del XIX. De l’altra , un 

text festiu on perviuen, com a tret identitari d’allò especificament francès, unes senyes clarament 



380

arrelades en el passat medieval.1 En aquest nou context, l’afinada observació de Norberg-Shulz 

sobre Versalles es converteix en doblement significativa:

Así, Versalles parece un “invernadero” y representa un vínculo entre las estructuras 
transparentes del gótico y los grandes edifi cios de hierro y cristal del siglo XIX. Si extensión 

es “indeterminada”, otro rasgo característico que anticipa ciertas concepciones modernas.2

Així, com en un joc de nines russes, la descripció forma part d’una sèrie i, al mateix temps, és també 

una sèrie. Sèries que tant ens remeten al futur industrial com al substrat medieval d’allò francès.

Un quadre resumeix la relació estructural entre les descripcions de Versalles:

CAS SUBESTRUCTURA ESTRUCTURA MACROESTRUCTURA SUPERESTRUCTURA

Descripció de 
Félibien (1703) PECES DEL CASTELL

RECORREGUT
CASTELL

Totes les descripcions de 
Versalles al llarg del temps El conjunt de totes les 

sèries de descripcions

al llarg del temps

Descripció de la 
festa de 1664

FIGURANTS DE LA 
DESFILADA ESPECTACLE

Totes les descripcions de 
festes al llarg del temps

État de 1702
CÀRRECS 
CORTESANS

JERARQUIA DE 
CÀRRECS

Totes els États de la France

Entenem cada descripció (Félibien, festa de 1664 i État de 1702) com una estructura discursiva 

que s’organitza a partir d’una lògica pròpìa (recorregut, espectacle, jeraquia cortesana). Tanmateix, 

els “desordres” introduits per la realitat variable que es descriu, acaba diluint aquesta estructura 

discursiva i deixant a la vista un ordre paratàctic o simple enumeració de coses, comú a tots 

tres registes: la subestructura enumerativa. Al mateix temps, cada una d’aquestes estructures 

discursives forma part d’una macroestructura temporal (totes les descripcions publicades al llarg 

del temps). Al seu temps, aquesta macroestructura forma part d’una Superstructura que inclou les 

macroestructures dels altres registres (en total: castell, festes, états). 

En resum, tres grans sèries de textos que superposades ens ofereixen una imatge polièdrica d’un 

Versalles en constant canvi: la forma de l’objecte, els aconteixements que s’hi donen, la manera amb 

què s’organitzen els seus actors.

1  Som plenament conscients del caràcter indefi nit d’un tret com edat mitja,fi cant en el mateix sac l’espasa de Carlemany, la chanson 
de Roldan i unes entrées royales més pròpies dels segles  XV i XVI. Tanmateix, en la mesura que aquesta és la percepció des del 
XVII francès, on edat mitja tant inclou a Sant Lluís com a François I, no ens sembla aquí un problema.
2  NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura Barroca. Aguilar: Madrid, 1972. Pàg.298
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2. PERCEPCIÓ DEL DESORDRE

Es tractava de deduir els valors de l’arquitectura de Versalles, no en relació als nostres criteris, 

sinó a partir dels textos “oficials” que la descriuen. Aquests valors, allò que la descripció pren en 

consideració, no els deduïem tant d’allò que es deia com de l’ordre discursiu amb què es deia. És 

una manera (com n’hi haurà d’altres) de no quedar atrapats en la sofisticada xarxa de la propaganda 

reial (on sí semblaven haver quedat atrapats Le Corbusier, Pevsner, Giedion, Blunt, Rowe). 

En definitiva, preguntar-nos pel Versalles del desordre. Un desordre generat per la superposició 

d’ordres aliens (el palimpsest). Tanmateix, així com un ordre pot ser descrit a través de les lleis 

que li donen forma; la descripció del desordre comporta més riscos. Entre d’altres, el de deixar en 

evidència els límits de l’observador en assenyalar desordre on només hi ha un ordre no comprès. 

En aquest sentit, abans d’abandonar l’àmbit de les descripcions, ens interessa encara assenyalar 

alguns trets (“desordres”) del discurs paratàctic que en el pla de la percepció mantenen vincles 

directes amb la percepció de l’arquitectura a Versalles. 

Descriure doncs, des dels textos, el “desordre”, no com a estructura (no tindria sentit), sinó assenyalant 

aquells punts del discurs on l’ordre de l’estructura s’encalla i la subestructura enumerativa es percep 

amb major nitidesa.  

a) DESMESURA

La lectura de qualsevol dels textos que estem examinant, des d’un punt de vista merament perceptiu, 

esdevé interminable i el lector no pot deixar de pensar que “això mai s’acaba”. És una percepció 

molt diferent a la de qui hi acut com a font d’informació puntual, com qui consulta un diccionari 

o un manual de referència. Potser l’observació sembla banal, però al capdavall es tracta de textos 

pensats per a ser llegits.Cal recordar, com assenyala Duindam en relació als états, que tots tres 

llibres i també la resta de llibres que “representen” (les altres descripcions del castell, de les festes, 

dels càrrecs cortesans), són instruments de propaganda, edicions públiques, destinades a un públic 

lector que no es limita als cortesans de Versalles, i amb certa vocació espectacular. 

És cert que això no passa amb el mateix grau als tres llibres i ni tant sols amb el mateix grau dins 

de cada llibre. En el cas de l’état, per exemple, suposem que la decisió de Besongne d’incloure una 

descripció sencera del Lever i del Coucher du Roy, també passa per considerar al lector, per incloure 

un relat entre l’àrida enumeració de càrrecs. O en el cas de la descripció de la festa, aquesta sensació 

d’assistir a una enumeració que no s’acaba mai, es limita a aquells passatges com el de les entrades 

del 7 de maig, prèvies a la Course de Bague i a la Collation ornée de Machines.

Menystenir el possible suspens que sent el lector davant d’un ordre que no s’acaba mai, referir el 

tedi a la percepció actual d’una mirada acostumada a la velocitat, seria obviar que molts textos del 

XVII no participen d’aquesta serialitat inacabable. Des de Molière a Thèophile de Viau, passant 

per La Fontaine, les màximes de La Rochefoucauld, fins i tot els textos filosòfics de Descartes o 

les memòries de Tayllemant des Reaux, per citar només alguns exemples, l’agilitat i el ritme són 

trets d’unes escriptures que consideren el lector i no pretenen fer-se llargues. De fet, fins i tot els 

panegírics “programatics” i amb una clara funció política, acaben condemnant l’avorriment com un 
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dels efectes més censurables que pot causar una lectura. Recordem els celebres versos de Perrault, 

“rabiosament moderns”:

Platon qui fut divin du temps de nos aïeux,

Commence à devenir quelquefois ennuyeux:

En vain son traducteur partisan de l’Antique

En conserve la grâce et tout le sel attique,

Du lecteur les plus âpre et le plus resolu

Un dialogue entier ne saurait être lu.3

La desmesura, la sensació de que allò que tenim entre mans no s’acaba mai, també forma part 

de l’experiència del castell quan, enlloc d’usar-lo, el contemplem. De fet, en relació al palau de 

Versalles, la desmesura és un dels llocs comuns als quals tothom res refereix, una desmesura que el 

tòpic sempre acaba referint a l’ostentació i ampulositat de Lluís XIV.

Més enllà de les valoracions morals, el cert és que a Versalles, i els textos que el descriuen són la 

primera mostra, la desmesura no no és un atribut quantitatiu, sinó qualitatiu.

Més amunt ens hem referit a la percepció del castell que té qui arriba a la gran plaça d’armes des 

de l’avinguda París. La gran distància que separa el visitant d’un castell col·locat al cim d’un pujol, 

no és prou gran per poder encabir l’objecte dins del camp visual. Impossible abastar-lo d’una sola 

ullada. Com assenyala Le Corbusier amb to crític: los edificios [del castell de Versalles] sólo se ven 

por fragmentos y cuando uno se aparta de ellos.4 De fet, es tracta d’una observació molt similar a la 

que Jean-François Félibien inclou en la seva descripció. Les pròpies pròtesis del castell el manlleven 

a la nostra mirada L’hem citat en el cinquè capítol. Recuperem un fragment: [les extensions del 

castell que s’avancen ver la plaça d’armes] empêchent que l’on ne découvre du bas de l’avant-cour 

les bâtiments des deux grandes ailes du château.5

En realitat el fonament desmesurat de Versalles no ve provocat (només) per unes dimensions 

inabastables. “No tenir mesura”, no poder ser mesurat, més enllà les grans dimension (en realitat 

sempre mesurables i per tant, “mesurades”) significa sobretot, “impossibilitat de percebre els 

límits”, impossibilitant doncs de percebre una figura reconeixeble.

La visió del castell és un fora de camp. La mirada es veu desbordada i ofegada per un objecte que 

sobrepassa amb molt el seu camp d’acció. El castell, la figura del castell, no cap dins la mirada i 

és en aquest no cabre que els seus límits, com a experiència visual, com allò que definiria la figura 

reconeixible de l’objecte, desapareixen i converteixen el castell en una entitat “provisionalment” 

ilimitada.

La desmesura posa l’acte de mirar en suspens, sabem que allò acaba però no veiem com acaba. La 

percepció de la desmesura, d’allò “provisionalment” ilimitat, es converteix així en una experiència 

d’infinit (“quan acabara això?”). Al marge de les interminables transformacions del castell al llarg 

3  Charles Perrault, Le siècle de Louis le Grand (Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1687). Publicat a: FUMAROLI, Marc. La Querelle des 
Anciens et modernes.  Ed. Gallimard. Paris 2001. Pàgs. 257-258
4  LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Barcelona: Ed. Poseidon, 1978. Pàg.159 
5  FÉLIBIEN Des Avaux, Jean-François, Description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, Paris, A. Chrétien, 1703. Pàg. 35
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dels anys, l’edifici es converteix en una estructura oberta en la mesura que no podem percebre com 

es conclou.6 De fet, és una percepció extensible als textos que descriuen Versalles. Desordres com 

els que hem comentat més amunt (les duplicacions en el cas del Lever du Roy), en la mesura que 

comprometen la cohesió del discurs, que el deixen obert, també afavoreixen i potencien, en aquest 

cas des de la lectura, l’amenaça d’infinit.

En el cas de l’État de 1702, per posar un exemple concret, quan en el capítol XII, ens presenta dos 

Introducteurs o Conducteurs des Ambassadeurs,  el baró de Breteüil, per al semestre de gener, i 

Nicolàs de Sainctot per al de juliol,7 no se’ns permet saber de qui depenen, de qui reben ordres, de 

quina secció formen part. Podem suposar que són subordinats del Grand Maître de la Maison du 

Roy (Monsieur le duc) ja que se’ns informa que és entre les seves mans que juren la plaça (chargée). 

Però aleshores ens preguntem per què no formen part del capítol II, ja que és aquí, en el capítol 

encapçalat pel gran maître de la Maison du Roy, on s’enumeren tots els càrrecs, places i servents 

que d’ell depenen.

Trobem un altre cas similar amb François Sevin de la Pénaye (allotjat a Fontainebleau!). S’encarrega 

de la Chasse des Cormorans.8 En paraules de l’État es tracta d’una caça que més aviat és una 

pesca. Tanmateix, no s’explicita si és tracta d’un càrrec que depengui del Grand Veneur, que és 

qui encapçala les activitats de caça.9 Encara més, així com el Grand Veneur encapçala el capítol 

VIII (que per cert, no porta el seu nom, sinó Des Plaisirs), el caçador-pescador de cormorans, 

Sevin de La Penaye, apareix al capítol IX (De quelques autres Plaisirs : comme la Chasse avec les 

Cormorans, les Plaisirs du Théatre, le Jeu de Paume, &c.). Comparteix secció amb la gent de teatre 

i els encarregats del Jeu de Paume.

Els desordres del text, els desencaixos, allò que “en no ser on hauria de ser” esberla l’estructura, 

també posa suspens la coherència del discurs. Incideix de forma directa en la seva desmesura. 

La proliferació d’accidentalitats, d’excepcions, trenca els límits d’allò que suposavem coherent, 

conclús, resolt, definit, tancat. 

A qui vol reconèixer l’objecte íntegrament quan aquest, per la seva extensió, amenaça amb ser 

inabastable, no li queden gaires opcions. De fet, només una: desplaçar-se. El desplaçament es 

converteix aleshores en la cerca del límit. Tractar d’abastar tot l’objecte també és un intent de 

desmentir la seva infinitud. Des d’aquí, la desmesura de l’objecte s’entendria com aquella qualitat 

que força la percepció a posar-se en moviment. La desmesura és allò que converteix el punt de vista 

en desplaçament en l’experiència sobre la qual es sustenta Versalles.

Però desplaçar-se com? En realitat no hi ha gaires opcions. Un desplaçament útil consisteix a 

allunyar-se. Fer l’objecte més petit per poder-lo encabir dins del camp de visió. Si res impedís 

allunyar-se el necessari per abastar tot el castell d’una sola mirada, si res s’interposés aleshores 

entre el castell i el nou punt de vista més allunyat, allò que es veuria aleshores seria una massa 

indesxifrable. És cert que una part de la silueta del castell, emplaçat al cim d’un turó, es retalla 

contra el cel, però la resta queda empastada contra un entorn que no sabem si es fons o obstacle. 
6   Por eso muchas veces se considera “clasicista” a Mansart, aunque sus esquemas generales nada tienen en común con el ideal 
clásico de una forma completa “perfecta”. Más que clásicas, las obras de Mansart se aproximan mucho al ideal del siglo XX, 
de organismos indeterminados y “abiertos”, y, por tanto, son buen ejemplo de cómo el Barroco anticipó, de diversas formas, la 
arquitectura moderna (NORBERG- SCHULZ, Christian. Arquitectura Barroca. Aguilar: Madrid, 1972. pàg. 299).
7  El baró de Breteüil també és Lecteur du Roy i Enviat Extraordinari a Mantua. Nicolàs de Sainctot també és Maître de Cérémonies.
8  État 1702, pàg 627
9  Recordem que es tracta de La Rochefoucauld.
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1

DUES VISTES EN ESCORÇ

DES DEL SUD

“Bernini mirant Versalles”: 1. En primer terme l’estàtua eqüestre 
de Lluís XIV feta per Bernini, i transformada en estàtua de Marcus 
Curtius. Fotografi a de 1928  (agence Meurisse)

DES DEL NORD

“ Des de Clagny”: 2. Vue de la face septentrionale du château de 
Versailles, Antoine Herisset (s.d).

2
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L’estatua de Bernini gaudeix d’una perspectiva similar. Les vistes en escorç com és obvi tenen 

menys problemes per veure el castell d’una sola ullada. [figs.1,2] Però també és cert que, al marge 

dels problemes amb el fons, quan es mira el castell “en punta”, ell mateix esdevé tot ell obstacle. 

Com tractar de reconèixer una persona mirant-lo per les soles de les sabates. 

D’altra banda, d’això n’haurem de parlar més endavant, la llunyania també provoca que els elements 

que composen el castell deixin de ser reconeixibles. La desmesura també esdevé una amenaça per 

la integritat de cadascun dels elements que composen l’objecte. L’estàtua de Bernini potser encaixa 

tota la massa edificada de Versalles, però no distingeix ni balcons ni balustres, ni capitells ni trofeus. 

Els elements, en cap cas superflus per una mirada de 1700 (només cal mirar l’atenció que li dedica 

Félibien), esdevenen indiscernibles; la seva articulació queda oculta sota l’opacitat de la distància. 

És interessant observar com aquesta amenaça sobre la integritat dels elements provocada per la 

desmesura, no és només una qüestió perceptiva, sinó que també afecta a les altres definicions de 

Versalles. Pensem per exemple en la descripció de les entrades per a la Course de bague. L’extensa 

enumeració de figurants fa que la grandesa d’un Molière (és el figurant número 185 en apareixer a 

escena), el gloriós llinatge d’un La Rochefoucauld (29) o d’un duc de Guise (24), quedi reduïda a la 

seva posició específica dins la interminable seqüència de noms que entren en escena. A la Collation 

ornée de machines, l’entrada de Lully es veu ràpidament eclipsada pels trenta-quatre músics que 

entren amb ell. I si la seva importància respecte els músics que dirigeix és evident, ràpidament queda 

oblidada quan acte seguit entra Mademoiselle du Parc muntada a cavall, fa de primavera, i després 

Sieur du Parc, és l’estiu, al damunt d’un elefant, i després Sieur de La Thorilliére, sobre un camell, i 

després el senyor Bejart muntat sobre un os. I no hem anomenat els grups de criats, que agrupats de 

dotze en dotze, acompanyen cada una de les estacions de l’any. I després encara vindrà la muntanya 

que es mou... Parlem de més de 280 figurants,aproximadament la meitat citats pel seu nom.

I el mateix podríem dir sobre l’État. A qui li agrada la música i repassa minuciosament l’État de 

la France de 1702, no deixa de resultar-li sorprenent trobar-se a Marin Marais a la pàgina 228. 

Comparteix la viola amb Léonar Itier. Marin Marais té assignat el semestre de gener, cobra 1.056 

lliures, 600 com a despesa i 456 per l’alimentació. L’État no ho especifica, però hem de suposar que 

és el mateix que cobra Léonar Itier, que té assignat el semestre de juliol. Però la viola només és un 

dels aproximadament setanta músics de la cambra del rei. El llistat comença unes pàgines més amunt, 

a la 224. En primer lloc els dos Surintendants de la Musique de la Chambre (Richard Delalande i 

Jean-Baptiste de Lully), després venen els dos maîtres de la Musique de la chambre;  el Compositeur 

de Musique de la Chambre; els patges de la Musique de la Chambre. Després, els cantants; dos 

haute-taille, dos basse-taille i dos basses.  I després un Clavessinista; i dos per al Petit Luth, un per 

semestre. Aquí ens trobem de nou a Itier, en el semestre en què no toca la viola; després ve la viola 

de Marais. La llista encara es llarga. Segons l’ordre de l’état: un professor per “appendre à joüer du 

Luth aux Pages”; un Maître de Grammaire des Enfans de Musique de la Chambre; els Pensionnaires 

de la Musique de la Chambre païez sur les Menus (nombre no especificat); quatre Petits violons, un 

Basse de Viole (3 persones); quatre flautistes;10 un luthier, concretament: faiseur de Luths & autres 

instruments de Musique ordinaires de la Chambre du Roy; vint-i-quattre violinistess de la chambre 

du roy, agrupats en Dessus, Hautes-contres, tailles, Quintes, i Basses; i els violons de cabinet, també 

anomenats les petits violons i dividits en Dessus de Violon, Dessus de Hautbois, Hautecontres, 
10  En aquest punt l’État és confús sobre qui toca la fl auta i qui el Basse de Viole
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ESPACIALITATS NO CLÀSSIQUES

3. La torre Eiffel, Delaunay, 1910. Una mirada facetada, provocada per 
l’amuntegament de mirades parcials que mai poden percebre l’objecte 
sencer d’una sola mirada.

4,5 i 6. Les tres miniatures d’una edició lombarda de Lancelot du 
Lac (segle XIV), tot i que ja apunten, parcialment, a un espai en 
perspectives, la proliferació de detalls (les textures, els atributs) i les 
fi gures humanes fora d’escala, desborden qualsevol lectura en clau 
espacial. És la defi nició del detall, “l’abundància” allò que, si se’ns 
permet l’anacronisme confereix a l’espai una qualitat anti-clàssica.

3

4 5

6
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Tailles, Quintes, Basses, Bassons; i  l’huissier ordinaire des Balets. A més, un suplement, la chambre 

du roy, també inclou aquells músics que provenen de la Grande Écurie:  trompetes de cambra, 

trompetes des plaisirs, el timbalier du Plaisirs, els tambours, des Fifres o Hautbois de la Chambre; i 

quatre Trompettes ordinaires des Plaisirs du Roy. 

Aquest és el context immediat de Marin Marais. És evident que l’aura genial de l’individu, el 

valor de l’element, queda sepultat sota la desmesura. De fet, sobre el paper, la mera enumeració, 

l’estructura inventariada dilueix les diferències entre un duc i una pintura de Veronese, entre un 

garçon i un vas dedicat a la guerra, entre un bust de Bernini i un Pan interpretat per Molière. Tots 

passen a ser elements integrats en una successió desmesurada de tot allò que pertany al rei de França. 

També amb l’experiència in situ del castell, la desmesura dilueix el valor de l’elemeng.

Però tornem al desplaçament. Allunyar-se de l’objecte era només una de les dues opcions. L’altre 

desplaçament, el que escull Félibien per a la seva descripció, i Piganiol i tants d’altres, tots deutors 

de la primera passejada de madame de Scudéry, és el desplaçament que inspecciona l’objecte 

recorrent-lo. De fet, és el desplaçament més natural. Ningú s’allunya d’un objecte que vol examinar. 

És apropant-se a ell que es procedeix a la inspecció. Així, quan l’objecte depassa el camp visual, 

quan s’oculta, desplaçar-se a través d’ell i  entorn d’ell, és l’única forma de percebre’l tot sense 

perdre detall. 

Aquest tipus de moviment, recórrer l’objecte, recórrer el castell, ens apropa altra vegada al camp de 

les descripcions. Al capdavall és així com Félibien ens mostra el castell, per trossos enfilats un rere 

l’altre. Més amunt, quan tot just havíem començat a comparar l’ordre de la desfilada amb l’ordre 

de Félbien, hem dit que abans que descriure la percepció continua d’un ull en moviment, Félibien 

ens proposava un desplaçament segmentat en episodis estancs. Precisament era aquest segmentar, 

parcel·lar l’experiència, el que ens permetia comparar-lo amb les entrades al rond del 7 de maig de 

1664.

Tractar de restituir la totalitat del castell, dibuixar mentalment els límits de la figura a través del 

recorregut, implica fixar cada una d’aquestes experiències parcials, i combinar-les després per 

reconstruir aquella unitat que no podíem percebre d’una sola ullada. És evident que en un procés 

com aquest, la memòria esdevé imprescindible. La qualitat anti-clàssica de Versalles es manifesta 

aquí de forma inequívoca i són les seves dimensions les que ho provoquen. Podríem vincular la 

percepció facetada d’una realitat inahaprensible i la seva posterior combinació per generar la figura 

amb els experiments cubistes de principis del segle XX. No deu ser causalitat que Delaunay esculli 

també un objecte difícil d’abastar d’una sola ullada [fig.3].11 

En tot cas, l’experiència segmentada, la posterior restitució del total a partir de la recopilació de 

fragments, converteix a la memòria en la protagonista de l’experiència. La desmesura com a amenaça 

d’infinit suposa un desafiament a la memòria.

Però així com la percepció exterior del castell obliga en certa forma a recórrer el total i segmentar 

l’experiència, quan entrem a l’interior la segmentació ja no recau només en l’ull, també el propi 

11  Tot i que no voldríem ara obrir una discussió sobre Versalles i el cubisme (i encara menys sobre la relació de Delaunay amb el 
cubisme), no està de més observar que mentre aquí es parla de “mecanismes de percepció”, en el cas del cubisme la qüestió planteja 
“mecanismes de representació”. En tot cas, no deixa de ser interessant observar que quan John Golding parla sobre la Torre Eiffel 
de Delaunay, parla en termes de desplaçament de l’ull sobre l’objecte, en recorre’l i en allunyar-se. La inabastabilitat que aquí 
adjudiquem a l’objecte “real” (el castell),Golding l’atribueix a la seva representació: Delaunay crea un efecto espacial que hace que 
la estructura pictórica no pueda aprhenderse de un solo vistazo, y nos obliga a leerla en dos secciones (GOLDING. John. El cubismo, 
una historia y un análisis. Alianza: Madrid, 1988. Pàg.144 (Primera edició original en anglès, 1959). 



388

espai està segmentat. És aleshores, quan el procediment de Félibien (i el de la resta de descripcions) 

esdevé veritablement efectiu: tant s’ajusta a l’estructura espacial de l’interior com als mecanismes 

perceptius d’un punt de vista superat per unes dimension sense límit. En tot cas, la segmentació 

de  l’interior en episodis estancs, la segmentació del recorregut dintre del castell en entradres, les 

entrades a cada saló, converteixen l’artefacte narratiu en el reflex perfecte de les descripcions de les 

entrades de la festa de 1664. Reflex en la mesura que imatge exactament igual, però inversa.

Efectivament, comparem la descripció de la Course de Bague i la descripció de Félibien dins l’àmbit 

perceptiu, el de la relació de l’ull que mira amb l’objecte mirat. En ambdòs casos, la desmesura de 

l’objecte força el moviment (“no cap a l’ull”). A la descripció de la desfilada és l’objecte qui es 

desplaça davant d’un ull que roman immòbil. Contrariament, a la descripció del castell és l’ull qui 

es desplaça  a través d’un objecte que resta immòbil. 

b) ABUNDÀNCIA

L’abundància és un altre d’aquells llocs comuns amb què se sol descriure el castell de Versalles. Una 

abundància excessiva on el valor de cada una de les coses que el castell reuneix, acaba esdevenint 

un conjunt marcat per l’ostentació i el malt gust.  És evident que l’arquitectura a Versalles és 

sobretot un contenidor. Allò que no és tant evident, des d’una mirada de 1703, és on es troba el 

límit entre contenidor i contingut, què són, respectes l’arquitectura, accessoris i que són atributs. 

Entenem “abundància” com la gran quantitat de coses que componen Versalles. Coses no alienes, no 

complementàries, sinó coses que són Versalles. 

És coneguda l’obsessió del rei pels detalls més ínfims. Una màxima de La Rochefoucauld (el pare 

del grand maître de la garde-robe) podria llegir-se com una crítica a l’obsessió reial: Ceux qui 

s’appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes.12 No està del 

tot clar que la confrontació gran/petit que La Rochefoucauld planteja funcioni amb els textos que 

descriuen Versalles. L’atenció al detall, deliberadament o no, forma part d’una estratègia que reforça 

l’ordre de la subestructura enumerativa, comuna a tots tres registres. La minuciositat amb què es 

descriu cada un dels elements de la successió incideix en la desorientació del lector. Provoca una 

altra espècie de desmesura, una desmesura “cap a dins”. A Félibien, ho trobem en el recorregut pels 

salons del castell, quan dins de cada peça, es deté per descriure amb minuciositat tots els objectes 

que acull, els marbres i les seva procedència, les escultures, les pintures i les figures que conté cada 

pintura, etc. A les desfilades de la festa, el narrador enumera figurants i es deté amb cadascún d’ells; 

es detalla el seu abillament,tipus de malla, el casc, el color de les plomes, l’escut i els emblemes, 

els discursos. També a l’État, amb determinats càrrecs, especialment els Grands Offices, no n’hi ha 

prou amb referir el nom, sinó que cal afegir la llarga llista de títols que posseix el títular, la seva 

ascendència, el nom de l’esposa, els fills, els altres càrrecs que detenta, la descripció del seu escut 

d’armes.

L’obsessió pel detall travessa totes les descripcions. El llenguatge dil·lata una desfilada de noms 

que ja era llarga de per si. Semblaria que fos la pròpia descripció qui imposa una mirada sobre la 

realitat de Versalles, que té per objecte alentir el temps. Les paraules de Trabouillet  a l’État de 1702, 

12  LA ROCHEFOUCAULD, François de. Maximes et Réfl exions diverses (Éd. De Jean Lafond). Gallimard: Paris, 1976. Màxima 41.   
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inserides en plena descripció del despertar del rei, són explícites:

 Toutes les persones ci-dessus nommées, qui peuvent entrer quand le Roy est encore au lit, 

sont entrées presque en un moment : & je viens de mettre bien plus de temps à les nommer, 

qu’ils n’en mettant à entrer.13

Com a determinades miniatures de finals del segle XIV, l’excés d’atenció en el detall ens acaba 

oferint una altra espacialitat [figs: 4,6]. “L’excés de dibuix”, acaba incidint en la jerarquia entre 

les parts, dedicant la mateixa atenció a allò principal que a allò secundari. Si l’objecte descrit es 

disposava segons un ordre en capítols (les entrades de la festa, els salons de Félibien, els càrrecs a 

l’état), aquest ordre queda abolit per la pressió, des de sota, de l’abundància. L’articulació esdevé 

magma, al igual que l’ordre espacial del salons, sobre el paper  diàfan i ortogonal, es desfà sota els 

crits dels colors, de les textures dels marbres, de l’esclat dels cristalls de les làmpades.

Abans hem parlat de desmesura en relació a les grans dimensions de l’edifici, però Versalles també 

és inabastable  per la desmesurada quantitat d’elements que el conformen. Així, un mòdul de 

façana repetit 93 vegades que caldrà multiplicar per quatre si comptem capitells, per set si comptem 

balustres.  Al cap i a la fi, també és desmesurada la proesa de qui construeix una catedral en miniatura 

amb milers d’escuradents.

Caldria distingir però, entre dos tipus d’abundància. Una, basada en la repetició, anuncia el Crystall 

Palace de Joseph Paxton. La segona, més pròpìa del barroc, és el resultat de dividir la unitat fins 

l’infinit.

b1) Repetició, desdoblament i duplicitat 

A través de l’exemple de Molière, el figurant número 185 a les desfilades del 7 de maig, també a 

través de l’exemple de Marin Marais, “un dels setanta músics de la chambre du roy”, hem parlat de 

com la desmesura de l’enumeració compromet la integritat de l’element, de com li resta importància. 

En els textos que descriuen Versalles són freqüents les repeticions. 

És evident que davant d’una obra amb les dimensions de Versalles, i amb els canvis que arrossega, 

les solucions expeditives aconsellen  pensar el castell, en la mida del possible, en termes de serialitat. 

És evident que la forma amb què es resolen les façanes ja no participa de cap metafísica de la 

proporció harmònica renaixentista, ni tampoc de la preocupació barroca per unificar el conjunt a 

través d’un moviment únic. L’addició, copiar, multiplicar és el mètode projectiu del Versalles de 

Hardouin-Mansart. A les grans ales on hi ha els allotjaments, veritables  blocs d’habitatges avant-

la-lettre, la repetició del mòdul a les galeries, per exemple, és abans que res una solució pràctica, 

igual que passa amb les finestres que miren als jardins. Les diferents maneres amb què cada ala toca 

el terra (ala sud sobre un pla horitzontal; ala nord, en pendent), el fet que tota l’accidentalitat quedi 

assumida per un sòcol capaç de créixer en alçada fins l’infinit, també ens parla de la preeminència 

de l’ordre repetitiu. Per altra banda, també l’artisticitat que habita el castell participa de la repetició. 

Quantes travesses del Rhin trobem a Versalles? Quans “Louis XIV gouverne par lui-même”? Quants 

Apol·los? Quants emblemes solars? Quantes fames, justícies, prudències, marts? Al Versalles de Le 
13  État 1702, pàg, 259



390

Vau, els apartaments de la reina a sud, els del rei a nors, també plantegen una duplicació de Salons: 

el d’Apol·lo, el de Venus, el de Mercuri, el de Mart.

La repetició no és només un instrument és també una manera de veure el món. Hem vist el cas del 

Lever du Roi, la descripció es duplicava parcialment tantes vegades com càrrecs hi participaven. 

En el cas de Félibien, ja n’hem parlat, és el creuament de temporalitats allò que provoca l’aparició 

d’un mateix element més d’una vegada en el que a priori semblava un recorregut únic. Descriure 

determinat saló, primer des de la versió de 1674, obliga a descriure’l de nou, en relació a 1703. 

Així, el saló d’Apol·lo, un element “únic” de la seqüència organitzada com a itinerari, es desdobla 

i apareix dues vegades. A la pàgina 48 com a cambra del rei (és un fragment de 1674), a la pàgina 

141, com a cambra del tro. Només aquelles peces del castell destruïdes abans de 1703 o encara 

no existents l’any 1674, apareixien una sola vegada.14 Si l’enumeració ja era extensa de per si, els 

mecanismes de repetició encara l’allarguen més. És cert que el desordre, en aquest cas, ve provocat 

per la pròpia trabsformació del castell, però també ho és que és decissió de Félibien descriure’l 

duplicant-ne les parts.15

La repetició és serialitat, però també és duplicació i desdoblament. Un desdoblament que tant pot 

afectar a l’objecte que es descriu com a l’ull que el mira. De fet (potser la metàfora ja està gastada, 

però no deixa de ser certa), Versalles és el lloc per excel·lència de les duplicitats i desdoblaments. 

Els miralls doblen segon un eix verticalitat l’abundància dels salons. Els estanys i les basses doblen 

segons un eix horitzontal,  les parts del castell i dels jardins.

Pel que fa al desdoblament, el text de la festa de 1664, és especialment interessant. Deixant de 

banda preguntes d’ordre “domèstic” alienes a l’espectacle (on dormen els cinc-cents convidats, el 

recorregut de les viandes abans d’entrar al Rond, el lloc on es preparen aquestes viandes, l’espai on 

Lluís XIV i els seus íntims es canvien per transformar-se en Roger i la seva quadrilla, què passa amb 

els cinquanta cavalls quan no són dins l’escena, i l’ós, i el camell i l’elefant); deixant de banda allò 

que cau a l’altra costat de la tramoia, l’ambigüitat equívoca entre ficció i realitat marca el to de la 

descripció.

De fet, si ens preguntem pels aspectes prosaics fora de l’escena que es representa en el Rond, és 

perquè el punt de vista del redactor entra i surt de la convenció escènica. Alguns passatges remeten 

a l’organització de la festa (nombre de convidats, estat del castell i dels jardins), d’altres semblen 

escrits per un espèctador que viu la ficció de l’espectacle com a realitat consumada (especialment 

quan es descriuen machines com la carrossa d’Apol·lo o la muntanya mòbil). 

És ambigua, per exemple, la forma de referir-se als figurants (nom real versus nom ficció). Quan 

Roger entra en escena muntat en el cavall més bell del món, el simple fet de presentar-lo com a LE 

ROY representant Roger introdueix una dualitat. A diferència del Saló d’Apol·lo al text de Félibien, 

14  La peculiar forma d’editar els textos de Félibien, dèiem, té una explicació molt evident. L’estat del castell de 1674 és tant 
diferent al de 1703, que és impossible, si es vol explicar tot, partir del recorregut de 1703 i, dins de la descripció de cada saló inserir 
un fragment de la seva descripció l’any 1674. Dèiem també, que en la mesura que el canvi no ha estat només creixement, moltes de 
les coses de 1674 han desaparegut. 
15  El cicle dels planetes segons Le Vau-Le Brun que organitzava l’ordre dels apartaments, queda escapçat amb els canvis que 
Hardouin-Mansart introdueix a partir de 1678. Però també és cert que decisió de Félibien editar el text com l’edita, sense evitar la 
constant duplicitat d’informació Gerard Sabatier ha explicat amb deteniment com el programa iconogràfi c, coherent, dels Grans 
Apartaments a l’Enveloppe de Le Vau, sota la direcció de Le Brun, pateix importants alteracions quan tres de les seves peces 
(Jupiter, Saturn i Venus) són enderrocades per fer lloc a la gran galeria i al Saló de la Guerra. El cicle dels planetes queda escapçat. 
Les pautes iconogràfi ques que marquen l’ordre entre salons queda diluida en la pura seqüència d’enfi lades. SABATIER. 1999, op. cit.
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l’element de la sèrie [Roger] no apareix duplicat ocupant dues posicions en la successió, però si es 

desdobla: Roger i rei. Els dos elements comparteixen una mateixa posició dins la sèrie: un pertany 

a la ficció, l’altre a la realitat. 

Així, més enllà de l’ordre seqüencial de la desfilada, intervé un segon ordre (perpendicular a la 

desfilada,  per dir-ho d’alguna manera) que estableix vincles puntuals amb una realitat aliena a la 

desfilada. La successió es desdobla. D’una banda, la successió principal de personatges ficticis; de 

l’altra, una segona successió, discontinua, de personatges reals que puntualment treuen el cap i ens 

arrosseguen fora de la convenció teatral: no, no, no és Roger, és el rei representant a Roger.16

b2) Partició interior

Distingiem entre dos tipus d’abundància. El segon era resultat de dividir la unitat fins l’infinit.És  

aquest procediment sobretot el que, al igual que la desmesura, també atempta contra la integritat 

dels elements enumerats. Si la segmentació del recorregut a la descripció de Félibien posava èmfasi 

en la relació mecànica entre peces, el fet d’aturar-se dins de cada saló i descriure cada una de les 

coses que conté, allò que es desintegra ja no és la relació entre salons, sinó els límits del propi saló.

De fet, el procediment, molt relacionat amb el pensament científic de l’època (però que amb molta 

prudència evitarem tractar) consisteix en la possibilitat de dividir la unitat elemental tantes vegades 

com calgui. En certa forma (i no voldríem ser llegits en termes matemàtics) la noció d’unitat es 

converteix en una noció relativa.

Però tornem als textos.  La desfilada de la Course de Bague és exemplar al respecte. La llarga 

successió de noms que desfila es desmesurada per la quantitat de figurants que hi participa, però 

també ho és  per la quantitat de detalls que la descripció ens dóna de cada un d’ells. Un exemple:

Le Duc de Saint-Aignan Maréchal de Camp marchoit aprés eux, armé à la Greque, d’une 

cuirasse de toile d’argent couverte de petites écailles d’or, aussi-bien que son bas de saye, 

& son Casque estoit orné d’un Dragon, & d’un grand nombre de plumes blanches, mêlées 

d’incarnat & de noir. Il montoit un cheval blanc, bardé de mesme, & representoit Guidon 

le Sauvage.17

El text dóna més detalls. Després de descriure l’aspecte de Guidon le Sauvage, la descripció inclou 

la seva al·locució; catorze versos. Introduir el recitat dins la descripció, a més de dil·latar l’espai 

assignat a Saint-Aignan, obre un altre pla de significat que es sobreposa al nom del duc, al nom que 

representa (Guidon le Sauvage), al seu abillament i al seu ordre dins la seqüència.

Tal com anunciàvem en termes genèrics més amunt, els figurants de la desfilada (el primer dia en 

comptem 286, màquines i animals a part) deixen de ser unitats indivisibles per convertir-se en una 

aglomeració d’elements més petits. També aquests elements més petits poden dividir-se. El cavaller 

16  De fet, tota la descripció vacil·la a l’hora d’usar el nom real o el nom fi ctici. El Rei sempre apareix primer com a rei. En 
ocasions, després s’especifi ca el nom del seu personatge [Roger]. Pel que fa a la quadrilla, en general, quan el cortesà apareix sol, 
la fòrmula és la mateixa que la usada amb el rei, primer el nom real, després el nom fi ctici [le Marquis de Soyecourt representant 

Olivier]. Quan se’ls anomena col·lectivament es fa des de la fi cció [la quadrilla, els cavallers]. El procediment amb la resta de 
fi gurants és molt més arbitràri. Alguns actors són nomenats amb el seu nom real, altres no. De vegades el nom real, apareix quan el 
seu personatge ja ha aparegut dues vegades; per exemple el de Mademoiselle de Brie en el paper de segle de bronze. 
17 BENSERADE, Isaac de; MOLIÈRE. Les Plaisirs de l’isle enchantée, course de bague : collation ornée de machines ; comédie, 

meslée de danse et de musique, ballet du palais d’Alcine; feu d’artifi ce : et autres festes galantes et magnifi ques, faites par le Roy à 

Versailles, le VII. may M.DC.LXIV et continuées plusieurs autres jours. De l’imprimerie Royale, Paris, 1673. Pàg.6.
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és un home amb un casc, un escut, una llança i un cavall. El casc és la protecció del cap, definible a 

través del seu material (plata, or) i també de les plomes que el decoren, que poden ser de molts colors. 

I l’escut, és un estri de defensa, però també és el suport d’un emblema i una divisa. L’emblema és 

un signe que ens remet fora la desfilada, una presentació del cavaller o una representació ideal de la 

relació del genitlhome que fa de cavaller amb el rei. I el mateix podríem dir de la divisa, que a més 

introdueix ja no un codi visual, sinó el pur llenguatge. 

Les unitats de la successió deixen de ser unitats. Els figurants de la desfilada es descomposen en un 

conglomerat de coses, de signes i de llenguatge.

La descripció de Piganiol de la Force ens proveeix d’un altre bon exemple. A la seva descripció la 

relació de veinatge entre els salons queda absolutament diluïda. En el seu cas, la partició d’unitat 

que a la descripció de la festa de 1664 es traduia en especificar abillament, parlaments, emblemes 

i divisa de cada cavaller, es converteix en descriure dins de cada saló les pintures que hi ha i dins 

de cada pintura, les figures. Fins aquí, com Félibien i com tantes altres descripcions. Tanmateix, a 

Piganiol, potser per transmetre en major grau la sensació d’abundància, la dissolució del “contenidor· 

es portada al límit i de forma deliberada. Ho fa resseguint la cadena de la partició d’unitat: el salo 

“contenidor” respecte les pintures que inclou; el quadre “contenidor” respecte les figures que hi 

apareixen

En realitat és una fòrmula retòrica que Piganiol repeteix una vegada i una altra. Consisteix en no 

referir-se mai a l’estructura espacial que organitza els elements que descriu. Així, és freqüent que 

obri la descripció d’un quadre, parlant-nos directament d’una de les figures que hi apareix, sense 

haver-nos presentat abans el quadre.18 Un cop descrites les figures principals del quadre com si 

fossin figurants de carn i os dins del saló, sí ens diu que són dins d’un quadre. És aleshores quan 

anomena el títol del quadre, el nom del pintor i les seves dimensions. Poca cosa més. Els murs i els 

sostres del castell queden així, ja no poblats de quadres, sinó de les figures que poblen els quadres. 

Augmenta el nombre, i és clar. Augmenta l’abundància. En realitat, descriure figures, Rebeca, 

18  A la seva descripció, Jean-François Félibien acostuma a respectar l’ordre sintàctic (saló-distribució dels continguts- cuadre- 
descripció de les fi gures que conté).

7

7. Pintures de Giovanni Battista Gaulli a la volta 
de Il Gesu a Roma (1685).
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Eneas, sense presentar abans el quadre que les conté, és la traducció textual de l’efecte pictòric 

de decoracions com la de Giovanni Battista Gaulli al Gesù.19 Les figures surtent del marc i ocupen 

l’espai arquitectònic com si estiguessin vives [fig: 7]. La pintura dissolt els límits de l’arquitectura. 

Un fragment de Piganiol:

SALLE DE L’ABONDANCE.

Cette Piéce à pris son nom de l’Abondance qui est peinte sur le Plafons avec la Liberalité, &c. 

par Houasse. Pendant l’Hyver on y voit les Tableaux suivants.

Rebeca & un des Domestiques d’Abraham, auoprés d’un puits. Ce Tableau est de Paul 

Veronese, & est haut de sept pieds cinq pouces, sur neuf  pieds dix pouces de large.

Enée qui après la prise de Troye se retire à Delphes, portant ses Dieux domestiques & Son 

Pere, & menant son Fils Ascagne par la main. Ce Tableau a été peint par le Carache, & non 

pas par les Dominiquain, comme l’on dit quelques Auteurs mal instruits : il a cinq pieds deux 

pouces de haut, sur trois pieds neuf  pouces de large.

La Vierge & Saint Joseph qui fuyent en Egypote, pour sauver l’Enfant JESUS; par le Guide. Ce 

Tableau a cinq pieds un pouce de haut, sur trois pieds huit pouces de large.

La Femme malade d’un fl ux de sang guerie par JESUS-CHRIST, par Paul Veronese : ce Tableau 

a à peu prés les mêmes dimensions que celui qui represente Rebeca.

Així, l’abundància és aquella “desmesura” que opera des de dins. Els límits de l’edifici, allò que 

composa la seva figura es disol tant en el paisatge on s’emplaça, com en les figures, en principi, 

només decoratives, que composen els seus interiors.

Cada un  dels elements que formen la successió és divisible en unitats més petites, les dels detalls 

que el defineixen. Si la desmesura compromet la importància de cada un dels elements en sepultar 

les seves particularitats sota el fluxe de la resta d’elements, la partició interior de cada element (els 

detalls) actua com una força desintegradora, però des de dins.

Si les desmesurades mides del castell ens plantejaven un problema sobre la distància necessària per 

percebre la totalitat com a figura, és el desmesurat nombre d`’elements que composen el castell allò 

que ens lliga d’aprop. Allunyar-se massa és no distingir els cossos que formen el castell, i dins dels 

cossos, les modulacions de les façanes, i dins de les modulacions, les finestres, les portes, els capitells. 

Si el desmesurat nombre d’elements que la sèrie enumera comportava una presència amenaçádora 

d’infinit, en la mesura que no veiem un final,  la desmesura interior, la partició d’unitat, donar molts 

detalls de cada element i després detallar cada detall, també comporta una presencia amenaçádora 

d’infinit. Si la desmesura ens remet a un infinit-fora, la partició interior ens remet a un infinit-dins.

El “no tenir mesura” no només afecta a les dimensions de l’edifici, també al nombre de coses en què 

aquest es pot dividir. 

En ambdós casos, allò que preval, és la desorientació de qui mira.

19  Acabades l’any 1685
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SUBLIM, COL·LAPSE I RUÏNA

Més enllà del seu context històric i polític la desmesura 
del Versalles de Lluís XIV, permet ser mirada des de 
paràmetres més propis del XVIII.

D’una banda la percepció de sublim provocada per 
una immensitat que ens supera; de l’altra, el col·lapse 
perceptiu sota l’amuntegament de fragments, i també 
la percepció de la ruïna, símbol del temps i de la 
futilesa humana; al capdavall un edifi ci sempre en 
construcció és el que més s’assembla a un edifi ci en 
lenta destrucció.

8-11. Boullée, vàries làmines del projecte de 
restauració de Versalles, encarregat pel comte 
D’angiviler.

12. El col·lapse d’allò clàssic: Un amuntegament de 
Piranesi, on l’arquitectura es descomposa en una 
multiplicitat de de fragments. 

13. Una pintura dels Bosquets dApol·lo de Hubert 
Robert; en aquest cas es tracta d’un procés 
“constructiu”, però podria ser una de les tantes ruïnes 
que Hubert Robert acostuma a pintar. Fins i tot quan el 
model no està en ruïnes.
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c) CAOS

Allò que anomenàvem “desordres” ens remet a una percepció caòtica, dels textos i també del castell. 

Els ordres discursius de cada una de les descripcions, l’estructura de la descripció en principi 

fixada per l’objecte (recorregut, entrades, càrrecs) esdevé una mera successió d’elements a causa 

de la desaforada presència d’irregularitats. El gran nombre d’elements que componen la llista, la 

suspensió provisional dels límits, la converteixen en una experiència d’infinit. L’estructura esdevé 

oberta i això encara accentua més el caràcter seriat de les descripcions.

Aquesta mateixa desmesura és la causa d’una percepció del castell fragmentada. La memòria entra 

aleshores en joc, una memòria en tensió que ha de fixar cada un dels fragments vistos, per tractar de 

restituir, després, aquells límits en suspens, mai abastables d’una sola ullada, que han de permetre 

reconèixer una figura i desmentir la seva infinitud. No no hem dit, però aquesta experiència d’infinit 

i el recorregut com a cerca dels seus límits són una experiència del sublim. S’anticipa a les grans 

construccions ideals de Boullé, qui per cert, també disposa de la seva pròpia interpretació de 

Versalles [figs.8-11]. D’altra banda, la restitució apedaçada de l’objecte a partir dels fragments 

que la memòria recopila, esdevé un amuntagament que també ens pot fer pensar en el “col·lapse 

d’allò clàssic” que els gravats de Piranesi il·lustren amb l’amuntegament indiscriminat de trossos 

que ja no s’articul·len com a element orgànic d’un sistema, sinó com a fragments exposats, un al 

costat de l’altre; desprovistos de significat més enllà del pur amuntegament [fig: 12]. Aquesta noció 

de fragment (o ruïna) i també l’experiència d’infinit, ens remet fins i tot a aquells experiències 

estètiques del romanticisme, vinculades a la contemplació d’una natura incomensurable i a la 

percepció a través de la ruïna d’un temps que s’esvaeix. No és un edifici sempre en obres allò que 

més s’assembla a una ruïna? [fig: 13]

L’ordre paratàctic, el gran nombre d’elements i el gran nombre de vegades en què  poden dividir 

(l’abundància o la partició interior) fan més inahaprensible un objecte, el castell, que ja es de per 

si, inabastable.

Una experiència doncs, de la desorientació. I més, en la mesura que la mirada es veu condemnada 

al desplaçament, a recórrer un objecte que la supera. Desorientada en relació al que ha vist i 

desorientada sobretot en relació a allò que encara queda per veure. Les repeticions, les duplicitats 

i el desdoblament influeixen en aquesta desorientació. També desafien la memòria: Com recordar, 

per separat, coses gairebé idèntiques? La identificació esdevé el centre de l’acció, concentra tots els 

esforços. Totes les guies, parlem de les actuals, encara s’esgoten en el simple fet de tant sols referir 

el nom del Saló. La confusió causada per les repeticions (a la qual caldria afegir el ball de noms per 

referir-se a una mateix cosa) dificulta la comprensió de tot possible “ordre”.

A la desfilada de la Course de bague, quan entren els patges amb els escuts dels cavallers, la 

descripció passa a centrar-se en allò que diuen els escuts. Tots són descrits amb la mateixa fòrmula:

X representant a Y, tenint per divisa Z amb les següents paraules: W.

És a dir, qui és (X), a qui representa (Y), descripció de l’emblema (Z) i cita de la divisa (W). La 

fòrmula es repeteix tantes vegades com cavallers hi ha:



396

Tous les Pages des Chevaliers le suivoient deux à deux, aprés celuy de Monsieur le Duc, 

fort proprement vestus de leurs livrées, avec quantité de plumes, portant leurs lances & 

les Escus de leurs Devises.

Le duc de Guise représentant Aquilant le Noir ayant pour Devise un lion d’or avec ces 

mots : Et quiescente pavescunt.

Le comte d’Armagnac représentant Griffon le blanc ayant pour Devise une hermine 

avec ces mots : Excandore decus.

Le duc de Foix, représentant Renaud, ayant pour Devise un vaisseau dans la mer avec 

ces mots : Longe levisaura feret.

Le duc de Coaslin, représentant Dudon, ayant pour Devise un soleil, et l’héliotrope ou 

tournesol, avec ces mots : Splendor ab obsequio.

Le comte du Lude, représentant Astolphe, ayant pour Devise un chiffre en forme de 

noeud, avec ces mots : Non fi a mai sciolto.

Le prince de Marcillac, représentant Brandimart, ayant pour Devise une montre en relief, 

dont on voit tous les ressorts, avec ces mots : Chieto fuor, commoto dentro.

Le marquis de Villequier, représentant Richardet, ayant pour Devise un Aigle qui plane 

devant le Soleil, avec ces mots : Uni militat Astro.

Le marquis de Soyecourt, représentant Olivier, ayant pour Devise la Massuë d’Hercule, 

avec ces mots : Vix aquat fama labores.

Le marquis d’Humières, représentant Ariodant, ayant pour Devise toutes sortes de 

Couronnes, avec ces mots : No quiero menos.

Le marquis de la Vallière, représentant Zerbin, ayant pour Devise un Phenix sur un 

bûcher allumé par le Soleil, avec ces mots : Hoc juvat uri.

Monsieur le DUC, représentant Roland, ayant pour Devise un Dard entortillé de Lauriers, 

avec ces mots : Cero ferit.

Vingt Pasteurs chargez des diverses piéces de la Barriére, qui devoit estre dressée 

pour la Course de Bague (...).20

20  BENSERADE, Isaac de; MOLIÈRE, 1673, op cit. Pàgs.11-12.

14

Les plaisirs de l’Isle enchantée, Israël Silvestre, 1665 (1673). 
Detall dels escuts que apareixen en primer terme.
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Com a estructura lingüística, pensem en els mecanismes assenyalats per Auerbach en la cançó de 

gesta: etern reinici, l’avanc (què diu cada escut) i retrocés (la mateixa fòrmula).  Són nou cavallers 

com en podrien ser vint. La forma del text, la simple repetició, no tanca el conjunt. El llistat de 

fòrmules repetides apareix com un inserit al marge del ritme de les entrades. De fet, l’ordre amb què 

es descriuen els escuts no es correspon amb l’ordre de les entrades dels patges. El text ens diu que 

primer entra el patge de Monsieur le Duc (Tous les Pages des Chevaliers le suivoient deux à deux, 

aprés celuy de Monsieur le Duc), i tanmateix, en el llistat, l’escut de Monsieur le Duc és l’últim 

a ser descrit. Quan s’inicia la llista de les repeticions no hi ha cap marca que ens l’introdueixi. Ni 

tan sols dos punts (:); i encara menys cap indici de conclusió després de presentar el darrer escut. 

Tan sols un punt i apart després del qual podria venir un desè cavaller i que tanmateix introdueix ja 

la següent entrada, la dels vint pastors. L’estructura és oberta; ampliable tants cops com faci falta.

El fet de no articular-se amb principi i fi, de ser pura repetició també fa que el següent pas sigui 

impredecible.

A la mateixa descripció, més a munt, a l’inici de l’espectacle, just després de l’herald d’armes, han 

entrat tres patges, el de Roger, el d’Oger le Danois i el de Guidon le Sauvage.21 Entren músics. 

Després entren tres cavallers. El primer és Guidon le Sauvage. 

Com dels tres pages, el seu havia estat l’últim en entrar, el lector podria esperar una simetria; esperar 

per tant l’entrada d’Oger le Danois segons l’esquema:

Patge de Roger +  p. D’Oger +  p. De Guidon  ---->     Guidon   +    Oger +    Roger

però no és així, el segon és Roger i el tercer és Oger le Danois: 

Patge de Roger +  p. D’Oger +  p. De Guidon   ---->    Guidon +     Roger +    Oger

A més, entre cavaller i cavaller han entrat músics, però no exactament el mateix nombre de músics, 

cosa que també fa difícil que com a espectadors poguem deduir un ordre lògic dels fets. Entre el 

patge de Guidon i Guidon entren 4 trompetistes i 2 timbalers (tots a cavall), i entre Guidon i Roger, 8 

trompetistes i 2 timbalers (tots a cavall). En canvi entre Roger i Oger no entra cap músic. L’esquema 

seria el següent:

p.de Roger +  p. D’Oger + p. De Guidon + 6 músics+ Guidon + 10 músics + Roger + 0 músics+  Oger

Cap lògica sembla regir l’ordre dels patges en relació a l’ordre dels cavallers, i encara menys en 

relació al nombre de músics que de forma intercalada els acompanyen. És del tot impossible deduir 

cap patró lògic que ens permeti preveure la següent entrada. Qualsevol possible especulació sobre 

el patró que regeix l’ordre de les entrades queda reduït a res, al capdavall,  Oger no entra sol, sinó 

amb tota la resta de cavallers de la quadrilla. Ens tornem a trobar “desordres” en relació a l’ordre 

amb que entra la resta de cavallers de la quadrilla i, més endavant, l’ordre dels patges dels cavallers 

(precisament el fragment que hem citat més amunt).22

21  Ibíd. Pàgs. 5-6
22  L’ordre seria: Aquilant le Noir, Griffon le Blanc, Renaud, Dudon, Astolphe, Brandimart, Richardet, Olivier, Ariodant, Zerbin i 
Roland. Després d’unes quantes entrades (la carrossa d’Apol·lo, els segles, etc.), entren la resta de patges.  Tots menys els tres que 
ja han entrat a l’inici. L’ordre amb que ho fan ens desorienta altra vegada. Aparentment no guarda cap relació lògica amb l’ordre de 
l’entrada dels cavallers; el primer que entra és Roland. Encara que en realitat es tracta d’un ordre gairebé idèntic (repetició), però 
no del tot (variació): el patge de Roland (Roland era l’últim) ara Roland encapçala l’entrada. És l’únic canvi. Després del patge de 
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La successió d’elements esdevé successió caòtica, en la mesura que és impossible deduir un patró 

que ens permeti anticipar-nos al que ha de venir. La independència d’episodis aillats del cant de 

gesta, l’aparent arbitrarietat amb què s’enfilen, dificulta que el lector trobi una relació lògica entre 

les parts. La parataxi s’imposa com a única lògica. 

La dificultat de deduir unes lleis, afegida a la llargada de les seqüències i a la impossibilitat de 

preveure el proper pas, s’afegeix, en el cas del castell, al soroll de materials, lluïsors i colors. L’únic 

factor que contradiu l’experiència caòtica de l’interior Versallesc són les grans dimensions de la 

majoria de les peces. També és cert, que encara no hem parlat del factor més important de desordre: 

el tumultes de cortesans i curiosos.

En tot cas, la desarticul·lació d’un possible sentit unitari en una sèrie interminable d’elements, 

desorienta i també, sobretot, fa impossible cap síntesi. És aleshores quan el castell esdevé 

veritablement inahaprensible. Com sintetitzar una llista? Com resumir un llistí telefònic? En la 

mesura que el discurs queda atomitzat i s’aboleix la jerarquia entre detall i fonament, Versalles 

només és enunciable com a Versalles. El caràcter públic dels interiors del castell al que tant ens hem 

referit cobra un nou significat, que es perllonga fins fer entrar en crisi l’actual noció d’espai públic. 

És cert, les portes del castell sempre són obertes (evidentment hi ha uns horaris): tothom pot “ser” 

dins de Versalles, però ningú hi pot “accedir”. En desconeixem les claus, ens és impossible apropiar-

nos, reformular-lo en els nostres termes, és irreformulable. Tans sols “hi circulem”. Envolvent 

opaca, circulem pels interiors de Versalles sense participar-ne.

Tot i que, en cert sentit, sí se’ns permet un mode de participar. Al capdavall, la mirada múltiple dels 

cortesans confinats que circulen per Versalles, sense accedir al lloc, només sent-hi, es converteix en 

testimoni de la seva existència. La seva presència certifica l’inventari.

Potser ha arribat el moment de parlar del dispositiu de l’Enfilade.

Roland entra el patge d’Aquilant le Noir, a partit d’aquí es repeteix l’ordre. Tota la resta de patges es desplaça una posició respecte 
l’ordre dels cavallers: el del primer va el segon, el del segon el tercer, etc. El canvi és tant imperceptible com impredecible.
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1. Dues pàgines del llibre d’Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture. A l’esquerra la 
primera planta del cos central de Versalles. Els espais “de servei” queden amagats 
sota el tramat gris. Es marquen els accesos i les peces en enfilade. A la pàgina 
de la dreta una comparativa del Louvre i Versalles (només el cos central), com a 
arquitectures apedaçades.

1
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Capítol 14

SOBRE L’ENFILADE

1. L’ENFILADE

Auguste Choisy

L’arquitectura de Versalles sol associar-se a l’enfilade com a un dels seus trets més distintius. Això 

és així fins el punt que moltes vegades s’oblida que no tots els espais de Versalles s’ordenen segons 

aquest mecanisme.

A la seva història de l’arquitectura, Auguste Choisy no dedica gaire espai a Versalles, però sí descriu 

les seves enfilades.1 Les dibuixa amb un dels seus gràfics característics [fig.1]. Associa l’enfilade a 

un tipus d’arquitectura on els espais no venen definits per la funció que allotgen en la mesura que 

són multifuncionals. Choisy no fa servir, i és clar, aquesta paraula; insisteix en la seva incomoditat 

i en la manca d’intimitat que provoca el mecanisme en enfilada. Més enllà dels encerts i desencerts, 

la seva lectura de Versalles és important, a través de Le Corbusier, serà el punt de partida de la 

interpretació moderna de Versalles “des de l’arquitectura”. El llibre de Choisy, publicat l’any 1899, 

no pot participar de les descobertes de Pierre de Nolhac, que tot just ha començat a publicar els seus 

primers articles.

Choisy es limita a les enfilades de la primera planta del cos central:

Nous donnons fig. 3 des salles de réception telles qu’elles existaient aux dernières 

années de Louis XIV. 

Deux appartements. Celui du roi occupe l’aile droite, celui de la reine, l’aile gauche 

; la chambre du roi, le centre : les pièces d’habitation son en M et N. 

Pour atteindre la chambre du roi il faut, en partant du grand escalier R, traverser 

toute l’enfilade des antichambres et des salons numérotes de 1 à 9.

Pour atteindre la chambre de la reine, toute la série de pièces qui commence à 

l’escalier T et dont la succession est indiquée par les lettres de A à E. 

Un autre enfilade moins solennelle part de l’escalier T et conduit à la chambre du 

roi par les antichambres I, II, III, 8. 

Au reste, Versailles, non plus que le Louvre, n’est point un palais venu d’un jet 

: Versailles résulte d’additions successives faites à un château de Louis XIII qui 
1  CHOISY, Auguste. Histoire de l’Architecture, vol II. Gauthier-Villars imprimeur-libraire, Paris, 1899. 

1. L’enfi lade   //   2.Circular per Versalles
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servit de noyau. Le Plan V (fig.4) marque en teintes décroissantes ces additions 

qui annexèrent aux bâtiments primitifs formant la cour de marbre, la cour des 

ministères M et enfin les communs.2

Segons Choisy, l’enfilade és una herència italiana que prové del Renaixement italià, una forma 

de pas incòmoda que compromet la privacitat de les peces (sacrificades i incòmodes). Tot i que 

normalment l’enfilade s’associa a “imatge en perspectiva”, Choisy és rigorós quan utilitza el 

terme: traverser toute l’enfilade. L’enfilade no és una noció visual, sinó una noció d’ordre. 

Ordre i mirada

ENFILADE n.f. de –1611 ; de enfiler · Suite de choses à la file une de l’autre. --> rangée. 

Une enfilade de colonnes. “Une porte qui s’ouvrit lentement sur une enfilade de 

pièces (Bosco). Pièces en enfilade. – (1688) MILIT. Tir d’enfilade, dirigé dans le sens 

de la plus grande dimension de l’objectif. Le détachement fut pris en enfilade, soumis à 

un tir d’enfilade.· FIG. “des enfilades interminables de calembours” (Baud).3

Hem comparat l’interior del castell de Versalles amb una ciutat. No era una ocurrència nostra.4 

Un element clau per establir aquesta comparació és el gran nombre de funcions que el castell 

acull i la complexitat amb que s’articulen. Efectivament, tal com a passa a la ciutat, l’obertura 

al públic, la gran afluència de figurants i les circulacions esdevenen factors imprescindibles per 

comprendre com s’habita l’edifici. Potser això fa que sovint associem la típica enfilade versallesca 

amb les perspectives que ofereixen les grans avingudes de la roma barroca. Tanmateix, la paraula 

enfilade té unes connotacions prou particulars per diferenciar-se de la perspectiva italiana. 

Malgrat les evidents coincidències i el seu deute amb els experiments visuals i científics iniciats al 

Cuattrocento, l’enfilade versallesca és, de fet, una anti-perspectiva i, en certa manera, una negació 

de l’espacialitat clàssica.

Segons el diccionari, la paraula apareix l’any 1611. Ja aleshores ens remet a un ordre (seqüència 

de coses en filera). Apareix la paraula rangée (ordenar) com a possible sinònim. 

Pel que fa a la seva aplicació en arquitectura, malgrat l’ascendència italiana del mecanisme, el 

XVII francès disposa d’una llarga llista de châteaus i hôtels, on els espais de la representació 

s’estructuren segons l’enfilade. L’any 1688, sota el regnat del rei Sol (els Grands Apartaments i la 

Gran Galeria ja acabats) la paraula amplia el seu camp semàntic i esdevé també un terme militar. 

Fa al·lusió a una determinada manera de disparar els projectils. De fet, també rangée, el sinònim 

abans citat, és una paraula amb implicacions militars: disposar en rangs o files (ranger les soldats). 

Rangée ens remet a un ordre i, sobretot a un ordre ja assolit. Com a participi passat5 amb funcions 

d’adjectiu, ens presenta una acció consumada. Enfilade, que podríem traduir com en fila o filera, 

també prové d’un verb (enfiler), com a substantiu designa l’acció de disposar les coses en filera. 

2  Ibid. pàgs. 751-753.
3  Descripció extreta de Le Petit Robert.
4  Veure, per exemple: CASTEX, Jean. Renacimiento, Barroco y Clasicismo (Historia de la arquitectura 1420-1720). Ed. Akal. 
Madrid 1994. o, més recentment i des d’una altra perspectiva: DA VINHA, Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009.
5  El francès distingeix entre participi passat (participe passé) i participi present (participe présent), associable al nostre gerundi.
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Un castrum romà, la malla dels jardins de Le Nôtre, Manhattan o l’Eixample de Barcelona, són 

enfilades al quadrat. Unitats en principi idèntiques que s’ordenen en fileres, una al costat de l’altra 

i en les dues direccions.

Per contra, la paraula “perspectiva”, també procedent d’un verb, sembla donar més importància 

a qui mira. La paraula llatina de la qual prové, perspectivus deriva del verb: perspicĕre, és a dir, 

“mirar a través”.6 Les diferències semblen importants. Si perspectiva compta amb l’ull de qui 

mira, es centra en el subjecte, enfilade fa referència a l’ordre de l’objecte que mirem, a la seva 

disposició en filera. Si la paraula perspectiva ens remet a una acció (verb), la paraula enfilade ens 

remet a un ordre (substantiu). 

Al Petit Robert, el terme Enfilade ve definit com un estat (Suite de choses à la file une de l’autre), 

una determinada disposició de les parts, organitzades en filera. Tanmateix, la forma d’ordenar 

la seqüència de Salons, fins i tot la forma d’enfilar les portes, no difereix gaire de distribucions 

aparentment tant dispars com determinades seqüències del Castell d’Urbino7, del Palazzo de Te o 

del palau Carignano a Torí,8 per citar tant sols tres casos. Dividir un espai en peces més o menys 

iguals, tallant-lo en la direcció de la seva dimensió més curta, transversalment, i obrir després 

unes portes per anar d’una peça a l’altra, sembla una compartició lògica de l’espai i en aquest 

sentit no calen gaire comentaris. D’altra banda, no preveure un espai específic per a la circulació 

(corredors o galeries), sembla natural en uns espais pensats com a llocs de representació; i pensats, 

també, des d’una mentalitat que no participa de la nostra idea d’intimitat. 

Si originalment, en el cub espacial-perspectiu de Brunelleschi, en els experiments de Fra Angelico, 

Masaccio, Piero della Francesca o Ucello,9 per citar alguns dels més radicals, la perspectiva era 

aquell instrument que ordenava el món des de la visió subjectiva, a l’enfilade, amb el desplaçament 

implícit del subjecte a l’objecte, de l’ull a  l’edifici, podem pensar que la visió espacial deixa de 

ser un instrument de coneixement, per esdevenir un mecanisme de contemplació. Com si mirar 

deixés de ser una acció per esdevenir una passió. Ja no és una cosa que fem, sinó una cosa que 

ens passa.

Apropiar-nos de la terminologia cartesiana és útil:10 mirar com una acció a través de la qual 

ordenem el món; veure com una passió a través de la qual ens arriba l’ordre del món.11 A 

Brunelleschi o a Massaccio, la perspectiva era la visió establerta “des de l’ull” qui donava forma 

a les coses. La mirada actuava sobre el món. No és casual que els usos d’aquells edificis on 

Brunelleschi du a terme l’experiment perspectiu, permetin o demanin espais més o menys diàfans, 

no compartimentats per murs: el pòrtic de l’Hospital dels Innocents o l’església de Sant Llorenç. 

La seqüència filferrosa, diagramàtica, gotitzant, de les columnes i els arcs, ens permet veure la 

generació d’un espai a partir de l’agregació de cubs perspectius [fig. 2].

6  De la defi nició del diccionari de l’Enciclopèdia Catalana: [1696; del ll. td. perspectivus, -a, -um, íd., der. de ‘mirar a través’].

7  MURRAY, Peter. Arquitectura del Renacimiento. Ed. Aguilar. Madrid, 1972. Pàg.80
8  NORBERG-SHULZ, Christian. Arquitectura Barroca. Aguilar: Madrid, 1972. Pàg.266.
9  CASTEX, Jean. Renacimiento, Barroco y Clasicismo (Historia de la arquitectura 1420-1720). Ed. Akal. Madrid 1994. Pàgs.35-
41.
10  DESCARTES, René. Les passions de l’Âme. Éditions Mille et une nuits: Paris, 1996.
11  Descartes no ho aplica en termes perceptius. Però la contraposició entre acció/passió és particularment interessant (DESCARTES, 
1996, op.cit.) 
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També en pintura, fins i tot quan la imatge no sembla interessar-se en la recerca d’un nou llenguatge 

arquitectònic, la perspectiva és allò que ordena el món, visualment i moral. L’enunciació al Prado de 

Fra Angelico il·lustra a la perfecció el que tractem de dir [fig 3]. La posició de l’ull, l’estructura de la 

visió estableix una mirada moral sobre allò que representa. Dins de l’espai perspectiu (a la dreta): la 

verge a qui s’enuncia l’arribada d’aquell que ha de redimir els nostres pecats, Crist. Fora de l’ordre 

geomètric de l’edifici a través del qual percebem la perspectiva (a l’esquerra):  l’espai natural on 

hi ha Adan i Eva, els dos responsables del pecat original que Crist ve a redimir. Així, la imatge, 

per mitjà de la perspectiva, abans que una descripció de la realitat, ens ofereix la representació 

d’un ordre moral. L’estructura interna de la imatge perspectiva, mitjançant la juxtaposició de dos 

episodis molt allunyats en el temps (l’antic testament i el nou testament) descriu un arc temporal 

transcendent: De la caiguda de l’home fins la seva redempció a través del sacrifici del fill de Déu, 

presentat aquí, el·lípticament (s’anuncia el seu naixement). El raig diví, que passa pel centre de l’arc 

en escorç però no per entre les ales de l’àngel, travessa les dues escenes, la del pecat (“exterior a la 

perspectiva”) i la de la redempció anunciada (“dins la perspectiva”).

A l’Anunciació de Fra Angelico és la pròpia organització de l’espai pictòric qui estableix una mirada 

moral sobre el món,12 a través de la perspectiva i a través d’allò que cau fora de la perspectiva. 

Més enllà del significat de cada figura, és l’ordre espacial perspectiu que estructura la superfície 

pictòrica, qui es pronuncia moralment i ordena la vida.

La vessant performativa dels primers experiments perspectius del cuattrocento, la recerca de veritat 

a través del dibuix i de la imatge, converteix la visió en un instrument de coneixement que, en certa 

forma, queda desactivat per l’enfilade i la preeminència de l’objecte sobre el subjecte.

12  L’anunciació de 1433-1435, aparentment és millor en la mesura que hi ha un major control del dispositiu perspectiu; però el fet 
de no incorporar les fi gures d’Adan i Eva, el fet d’incloure una valla perspectivitzada al fons, resta potència a la mirada com acció 
que ordena moralment el món.

Dues perspectives del Cuattrocento: 3. Els pòrtics de l’hospital dels Innocents a 
Florència, de Brunelleschi (inic. 1419) 4. L’Anunciació, de Fra Angelico que es 
troba al museu del Prado (1426)

32
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Però cal ser prudents. És cert: l’espacialitat Versallesca, aquella que es basa en l’enfilade, ens parla 

més de l’efecte que un ordre provoca sobre nosaltres que de l’efecte que la nostra mirada provoca sobre 

l’objecte mirat. Posa en suspens la rellevància de l’ull que mira. Tanmateix, solem parlar de “vista 

en enfilade”. Fins i tot de “perspectiva en enfilade”. En aquest sentit, cobra especial importància el 

sentit etimològic de perspectiva, el perspicĕre, el “mirar a través”. La finestra Albertiana a Versalles 

troba la seva correspondència amb les llargues seqüències de portes en filera. Choissy mateix ens ha 

donat una pista en parlar de traverser toute l’enfilade; és a dir, travessar aquesta disposició de peces 

en filera. De fet, quan parlem d’enfilade, tant podem referir-nos als espais en filera com a les portes 

en filera que perforen els seus murs per permetre’ns veure la seqüència. Des d’aquí, sí podem parlar 

d’un “mirar a través” i d’un “travessar l’ordre amb l’ull”. 

La pregunta aleshores és una altra: “enfilade” i perspectiva” són instruments de coneixement en el 

mateix grau?

Enfilade respecte Galérie 

Un contraexemple intempestiu ens serà de gran utilitat per tractar d’esboçar una resposta, una 

fotografia de la casa Ennis de Frank Lloyd Wright, construïda l’any 1923 [figs. 4,5]. Comparem les 

dues imatges amb totes les precaucions possibles. Frank Lloyd Wright no només pertany a un altre 

context històric i cultural, sinó que molt s’ha escrit (ell mateix el primer13) sobre la seva aversió pel 

neoclàssic i el sistema pedagògic de l’École des Beaux-Arts. Encara més, a través de textos com els 

d’Allen Brooks o Neil Levine, Wright s’ha convertit en un pioner de l’espacialitat que donarà peu 

als experiments d’avantguarda, precisament per capgirar relacions espacials com la de l’enfilade: 

l’anomenat “trencament de la caixa” o la “relació en diagonal dels espais”.14

El punt de vista a la fotografia de la casa Ennis, una perspectiva frontal amb un sol punt de fuga 

enfilant un llarg passadís, ens dóna una visió atípica d’una casa, que a la vegada també forma part 

d’un grup de projectes atípics en la trajectòria de Wright, els de l’etapa californiana amb bloc tèxtil.

A la fotografia percebem una fuga d’elements en filera. Sabem que són pilars, però no gràcies a 

la fotografia (passem per alt, de moment, la lluminositat al final de la perspectiva). A la imatge, 

adquireixen una presència diafragmàtica. Plans transversals travessats pel moviment de la nostre 

mirada. S’aturen just per allà on l’usuari hauria de passar. Fins i tot el pes del dintell, atípic en un 

arquitecte que sol operar amb plans i no amb murs perforats, planteja similituds amb una enfilade 

versallesca. Si som capaços d’obviar les diferències insalvables (la modulació dels paraments, el 

tipus de materials), les dues fotografies tenen una semblança pertorbadora. És cert: la principal 

coincidència ve donada pel punt de vista escollit pel fotògraf. Però també ho és que no qualsevol 

espai pot explicar-se des d’una foto com aquesta. Tanmateix, aquestes dues fotografies expliquen en 

el mateix grau els espais que travessen? 

13  WRIGHT, Frank L. Autobiografía 1867 [1944]. Madrid: El Croquis editorial, 1998.
14  Pensem en articles com: ALLEN BROOKS, H. “Wright and the destruction of the box”, Journal of the Society of Architectural 

Historians n.38, March 1979, pàgs.7-14; i LEVINE, Neil. “Frank Lloyd Wright’s Diagonal Planning”, In Search of Modern 

Architecture: A Tribute to Henry-Russell Hitchcock. MIT-Press, 1982. Pàgs. 245-277. Ambdós articles han estat traduïts al castellà i 
publicat en un recull a càrrec de José Ángel Esquide: VVAA. Frank Lloyd Wright. Ed. Stylos: Barcelona, 1990.
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A la fotografia de l’enfilade Versallesca, allò que en realitat veiem és una sèrie de portes en fuga 

(la del punt de vista de la perspectiva). No percebem per tant l’enfilade de les peces, una al costat 

de l’altra, sinó un enfilade de portes. En la mesura que les portes són perforacions veiem a través 

d’elles, però a través d’elles (o dins d’elles) només veiem una segona porta una mica més petita. 

Una porta dins d’una altra porta que és dins d’una altra porta, sembla un efecte escenogràfic 

poc disposat a revelar-nos l’estructura espacial que el provoca. Si mantenim l’ull quiet i no ens 

movem, les portes dins de les portes adquireixen la presència d’un bucle. Podrien repetir-se fins 

l’infinit sense afegir res sobre l’espai que les conté, més enllà de la seva desmesura i el seu caràcter 

seqüencial i repetitiu. La porta més petita és una repetició gairebé exacta de la porta més gran que la 

conté. Una repetició que no afegeix informació com la que ens ofereixen els miralls quan ens tornen 

el revers de la imatge que veiem de cara, el mirall del matrimoni Arnolfini, per exemple, o el de las 

Meninas o la Venus de Velázquez. És una repetició de la “mateixa cara”; sempre més petita i, per 

tant, sempre més difícil de desxifrar. 

Una repetició de la mateixa imatge inserida en petit dins d’una imatge semblant, però més gran, que 

la conté, és un mecanisme que en termes compositius, ens pot fer pensar en un recurs molt típic de la 

tradició francesa, especialment usat a esglésies franceses del XV i XVI com la de Nôtre-Dame de Le 

Grand Andely o la catedral de Rodez [figs. 6, 7 i 8]. En paraules de Zerner: l’habitude d’utiliser la 

réduction d’un édifice comme motif décoratif.15 En tot cas, pel que fa a l’espai, la repetició s’esgota 

en si mateixa, no planteja preguntes. Mirem a través de portes per veure més portes. Una perforació 

“opaca” a través de l’enfilade de peces.

Una porta dins de la porta dins de la porta, ens remet a la partició d’unitat, un dels “desordres” 

estructurals que en el capítol anterior hem detectat en comparar les descripcions de Versalles. Un 

mecanisme infinit que es doblega sobre si mateix.

15  ZERNER, Henri. L’art de la renaissance en France (l’invention du classicisme). Ed. Flammarion. Paris 2002. Pàg. 18.

4. Versalles, l’enfi lade dels Grans Apartaments mirant 
cap occident 5. Casa Ennis, Frank Lloyd Wright, 

1923: vista de la galeria

4 5
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En efecte, a la fotografia de l’enfilade Versallesca, intuïm uns espais travessats, però ni els veiem 

ni sabem com són. En realitat, la visió de les portes en filera no ens assegura que allò que perforem 

sigui una seqüència de peces en filera. De fet, és aquí on rau la diferència fonamental amb la 

fotografia de la casa Ennis: allò que ens mostra la fotografia de Wright no és un pas que travessa 

diferents espais. Allò que veiem és un únic espai allargat i fotografiat en escorç. No és, i és clar, una 

enfilade. És una veritable fuga, un corredor, una galeria amb vidre a banda i banda. Els elements 

verticals que el pauten no són porcions d’un mur transversal que la mirada perfora. Són unitats en 

filera. Són els pilars de formigó i els muntats dels finestrals que defineixen la seva geometria. Són 

el límit d’un espai que se’ns mostra sencer. 

A la fotografia de Versalles, semblaria que se’ns explica el mateix que a la fotografia de la casa 

Ennis, però no és així. Veiem moltes porcions de molts espais diferents, en filera, que no podem 

saber com són, si no arrenquem a caminar. Constatem una perforació, però l’ordre que perforem es 

manté inescrutable.

De fet, seria més apropiat comparar la fotografia de la casa Ennis amb les galeries d’accés als 

apartaments de l’ala nord i l’ala sud [figs. 9,10]. Al capdavall, tot són galeries, si bé la de la casa 

Ennis rep llum per les dues bandes. La majoria d’aquestes galeries, i els apartaments als quals 

donaven accés, van desaparèixer durant el procés de taxidèrmia a través del qual Louis-Philippe 

va convertir una estructura domèstica en un museu. És comprensible: el pas a museu només va 

respectar els espais dedicats a la representació, precisament els que s’organitzen en enfilade. No hi 

ha dubte, aquí trobem un dels motius pels quals Versalles sempre ha quedat associat a l’enfilade, i 

molt poques vegades a la sorprenent estructura de les galeries-corredor. Només al seu pas pel cos 

central, el corredor es transformava en perforació. Quan travessava l’apartament del rei i els grans 

apartaments a la façana nord de l’Enveloppe.

De fet, galeria i enfilade plantegen dos models espacials antitètics. En tots dos casos s’obre una llarga 

ARQUITECTURES EN MINIATURA DINS LES FAÇANES: 6- L’esglèsia de 
Nôtre-Dame de Le Grand-Andely (1550-75). 7.- L’església de Gisors (1532-
1570)  8. Catedral de Rodez.

6 7 8
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LES GALERIES DE L’ALA DEL SUD I DE L’ALA DEL NORD: 9. Galeria de les està-
tues de l’ala del sud, dibuix de Lejuene (s.XIX); el dibuix ja es correspon amb l’estat 
posterior a les transformacions per convertir el castell en un museu. 10. Galeria del 
primer pis de l’ala nord, des de l’Òpera reial. Al fi nal hi ha el Saló d’Hèrcules, que 
ja connecta amb els Grans apartaments del primer pis del cos central (mirem cap 
al sud). 12. Perimetre retallat de la galeria-corredor del primer pis de l’ala del sud 
(manipulació a partir d’un dibuix de Dubois de 1732.

9

10

11 12

13 14

11. Galeria del castell de Gaillon (1502-
1506) 12. Galeria del castell de Dampierre-
sur-Boutonne (c.1547) 13. Fontainebleau, 
detall de la planta general dibuixada per Du 
Cerceau 1579. 14. Perspectiva de la galeria 
de François I, extret de Les Arts du Moyen 

âge de Alfred Guesdon, 1837. Dibuix realitzat 
quan l’espai ja havia estat totalment malmès; 
primer, pels canvis introduïts per Lluís XV i 
després, per les restauracions del XIX. 

A la planta es veu perfectament com la galeria havia de ser 
un lloc de pas que unís les dues parts del castell. Tanmateix, 
el cicle decoratiu dut a terme per Rosso, va convertir l’espai 
en una mena de gabinet particular del rei És sabut que només 
François I disposava de la clau de la galeria. I només l’obria 
per mostrar-la a convidats especials, com per exemple Carlos 
V. Això obligava als cortesans a passar per la terrassa que es 
disposa en para·lel a la galeria.
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perspectiva. Però si la galeria pren la forma allargassada del moviment al que serveix, l’enfilade no 

defineix cap forma espacial concreta. És un moviment “a través” contra els murs que ordenen les 

peces. El recorregut en enfilade no disposa d’espai propi; envaeix aquells espais per on passa. Si 

el corredor s’entén en un context on les peces servides volen preservar la privacitat, l’enfilade no 

s’entén fora d’un món on amos i servents conviuen amb franca desigualtat.

La galeria és única; una sola peça, molt llarga, però només una. L’enfilade Versallesca és la 

transposició en termes espacials de les successions enumeratives que tant estructuren la descripció 

de Félibien, com la de la festa de 1664 o com qualsevol État de la France.

Així, les galeries, espais de circulació, ens remeten a estructures palatines contemporànies i antigues 

que sovint inclouen altres usos. De fet, en el cas de la galeria de François I a Fontainebleau, un clar 

antecedent de la galeria dels miralls, aquest ús addicional, un cicle pictòric, acaba transformant el 

sentit de la paraula “galeria” [figs: 11-14]. A Versalles però, les galeries que porten als apartaments, 

aquelles que no són de representació, ens remeten també al corredor del bloc modern [figs: 15-

17]. De fet, si considerem el seu caràcter públic, el tràfec, la relació amb als patís on hi ha les 

cuines i l’apotecari, les paradetes improvisades que es planten a prop de l’escala dels prínceps, la 

galeria esdevé un veritable carrer elevat amb bona part dels atributs de la rue corridor de la Unité 

d’Habitation de Le Corbusier: un distribuïdor lineal, connectat amb les comunicacions verticals i 

equipat de serveis. Un lloc de pas funcionalment i també morfològicament.

L’enfilade de portes funcionalment és un pas, però no morfològicament. El tipus d’espai que genera 

no és un recinte. Travessa molts espais. Més que un espai definit per uns paraments, és una seqüència 

de forats generada per una promesa de moviment. 

Les teories modernes, especialment Giedion, han subestimat l’experiència dinàmica a les 

arquitectures antigues. Probablement per la necessitat d’incorporar-la en la llarga llista de fites 

assolides pel moviment modern. A Versalles proliferen les màquines amb rodes per a què els cortesans, 

LES GALERIES COM A RUE CORRIDOR:

15. Interior d’una de les rue corridor que dóna accés als habitatges, com la que es veu a la 
planta. 16. Interior del carrer elevat  17.Comparativa a la mateixa escala d’una planta de la 
Unité d’habitation a Marseille amb la primera planta de l’ala del sud. (manipulació d’un dels 
plànols de Dubois de 1732). 

15

16

17
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18,19, 20. Miniatures lombardes de fi nals del 
XIV, extretes del manuscrit Lancelot du Lac 21. 
“Il commence à rendre gorge”. Una caricatura 
publicada a Holanda de Lluís XIV com a usurpador. 
El vestit que porta està fet amb els edifi cis robats. 
Principis del segle XVIII.

21

19

20

18
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especialment els que ja no són joves, puguin recórrer amb comoditat les llargues distàncies; les 

anomenades chaises à roulettes.16 L’obcecació per convertir el moviment en un tret forçosament 

“post-industrial”, ha obviat un fet incontrovertible: en la mesura que l’enfilade no informa, que 

la visió estàtica s’esgota en si mateixa, és només des del moviment d’un ull en desplaçament que 

l’interior de Versalles pot ser comprès. Al capdavall, un espai dinàmic no és aquell que ve definit per 

formes que mimetitzen el moviment, sinó aquell que ens impel·leix a recorre’l. La guia de Lluís XIV 

per visitar els seus jardins és la descripció d’un moviment; i també ho és la descripció de Félibien, 

per suposat també la primera descripció de Versalles, el passeig de Madame de Scudéry.

D’altra banda, no està de més insistir en que les portes dins de les portes, la segmentació de la que 

hem parlar en el paral·lel entre Félibien i les entrades de la festa, també suposen la fragmentació 

d’aquesta percepció dinàmica. El moviment coma suma infinita de petits estats de repòs. Un 

moviment mecànic, a sacsejades.

Enfilar: l’ordre de l’ull i l’ull ordenat   

Pensem en aquests espais en filera, perforats per una sèrie de portes en filera. L’espectador roman 

quiet mentre l’ull enfila les peces. De fet, aquesta és una altra accepció del terme enfilade recollida 

al diccionari, la declinació en participi passat del verb enfiler. Es correspon literalment a l’enfilar 

català: Passar el fil (l’agulla primer) per un teixit. I d’aquí, una gran enfilada de sentits figurats; 

enfilar un camí, per exemple. En francès, enfiler també fa menció a una forma de vestir-se: ficar-

se un vestit fent passar el cap o les extremitats. Pensem en l’edifici com a vestit o en un vestit ple 

d’edificis, un tema molt recurrent a les caricatures contra el rei que es publiquen fora de França, 

el castell com a vestit-pròtesi del rei [fig: 21] El vestit- castell també ens remet a les miniatures 

“medievals” on els edificis s’ajusten com guants a les dimensions de la figura humana. El desinterès 

per l’escala redueix les diferències. L’enfilada de cavallers sortint per la porta del castell pren la 

forma de l’espai en filera que han deixat dins [fig: 18-20].

En tot cas parlàvem d’un ordre de peces inescrutable des del punt de vista de l’enfilade. Com a les 

llistes de figurants a la Course de bague de 1664, l’estructura es dilueix en un flux d’objectes. La 

seqüència sembla així desproveïda de cap ordre intern del qual puguem deduir cap final. En el cas 

dels Grans Apartaments, travessem  set peces, però en podrien ser sis o vuit, o quinze, com podrien 

ser sis o vuit o quinze els figurants i els escuts a la Course de Bague. De fet, en altres zones del 

castell sense una càrrega simbòlica tant important com la dels Grans Apartaments (l’apartament de 

Monseigneur, per exemple, o el de comte de Toulouse), el nombre de peces que l’enfilade travessa 

varia en funció de les reformes. La imatge es manté pràcticament inalterada, però no el nombre de 

peces que l’ull travessa.

Desconèixer principi i final, no poder fer-se una idea del conjunt (la desmesura, el fora de camp) 

desorienta tant al lector de Félibien com a qui visita el castell.17

16  DA VINHA, Mathieu. Le Versailles de Louis XIV. Perrin, Paris, 2009.
17  Els motius iconogràfi cs de cada peça podrien ser indicatius (cada saló està dedicat a una divinitat clàssica). Però en realitat no 
qualifi quen l’espai ni la forma de recorre’l; pensem, a més, que els successius canvis de plans  (construcció de la gran galeria i 
enderroc d’algunes peces), fan que d’haver existit un ordre intern, una macrostructura, aquesta ha quedat amputada i, per tant, ha 
deixat de garantir la unitat del conjunt.
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El palazzo Borghese a Roma i els Grans Apartaments a Versalles.

S’acostuma a relacionar el primer Versalles, el de la terrassa de l’Enveloppe, amb la vil·la del 

cardenal Scipione Borghese. Ara però, ens interessa més parlar de l’edifici al costat del Tíber que 

el seu oncle, Camillo Borghese, transforma en el Palazzo Borghese just després de ser escollit papa 

l’any 1605 sota el nom de Pau V.

L’any 1670 Carlo Rainaldi s’ocupa de la seva darrera ampliació, i és aleshores, en plena Roma 

barroca, contemporani de Versalles, que el Palazzo Borghese ens pot servir com a magnífic contrapunt 

per continuar interrogant-nos sobre l’enfilade Versallesca [fig: 22]. Citem a Norberg-Schulz:

Rainaldi unió todas las habitaciones de la antigua fachada al ala de Ripetta para 

formar una larga enfilade poniendo las puertas en línea recta. Sin embargo, la 

vista así creada era la pared desnuda de la casa vecina, y como esta pertenecía 

a los Borghese, Rainaldiu abrió un pasaje oblicuo por el edificio para ampliar 

el panorama hasta el Tíber. En la abertura se colocó una fuente para hacer más 

atrayente el efecto, creando la ilusión de que la fuente estaba al otro lado del río.18

Per Norbelz-Schulz el dispositiu perspectiu de Rainaldi és una mostra de la capacitat del barroc romà 

per treure partit de les circumstàncies “reals”, abans que una imatge concreta i ordenada imposada 

per un pla ideal. Allò que ens interessa assenyalar però, és com la construcció d’una visual li serveix 

per definir la planta i també apropiar-se de l’entorn, és a dir, el Tíber. És un dispositiu escènic on la 

mirada travessa molts espais. El nombre d’espais travessats atorga potència a la perspectiva, com si 

emmarqués una vegada i una altra, allò que cal mirar. És un efecte similar al que Bernini utilitza per 

18  NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura Barroca. Aguilar: Madrid, 1972. Pàgs. 56 i 64.
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encaixar la mirada furtiva sobre la Beata Lodovica Albertoni a la capella Altieri de l’església de San 

Francesco a Ripa [fig: 24]. Traspassar més d’un espai, mirar a través de, subratlla la importància 

d’allò que es mira (la font a l’altra banda del Tíber, la beata Lodovica Albertoni) i ens fa conscients 

del pur mirar. ´

Mirem l’èxtasi de la beata a través d’una finestra: el caràcter furtiu implícit en tota contemplació 

des de fora, a través de, té relació directa amb aquest prendre consciència del mirar. I és només des 

de la consciència de l’acció duta a terme (mirar) que podem plantejar-nos críticament aquesta acció. 

Valorar si és lícita o si es furtiva. La tensió de mirar la beata tant la provoca la sensació de mirar allò 

que potser no hauríem de mirar, com la pròpia consciència d’estar mirant i estar mirant “a través”. 

La mirada es converteix en instrument crític i en consciència de jo. En la mesura que algú mira, la 

centralitat del subjecte esdevé indiscutible.

Intuïm que això no passa exactament així a la perspectiva dels Grans Appartaments. Si comparem 

les plantes, la diferència es fa evident. A Rainaldi, la cèlebre unitat barroca s’assoleix a través 

d’una mirada que cus tots els espais. Impossible no pensar en l’expressió “passar el fil”. Al Palazzo 

Borghese és aquest fil qui atorga principi i final a la seqüència de sales. Fixa l’ordre entre les peces. 

El fet d’obrir un raig de visió no paral·lel a les peces que travessa, no pensat des de l’ordre de les 

peces, sinó des de qui mira cap a la font, fa que aquestes peces, cada una amb la porta col·locada 

en un lloc diferent, composin una seqüència orgànicament ordenada. Especialment en la seqüència 

4-5-6-7-8, allà on la direcció dels murs és obliqua respecte la direcció de l’ull, la porta de l’última 

peça no pot caure més a la dreta, ni més a l’esquerra la de la primera. Principi i final. Les peces no 

23

Primera planta del cos 

central de Versalles, 

Blondel, 1735



414

són permutables. El conjunt esdevé unitari. Ni pot desentendre`s de cap de les seves parts, ni cap 

de les parts és explicable fora de la posició que ocupa dins la seqüència. És la seva posició respecte 

les altres peces allò que determina la posició de les seves portes, la manera amb què s’entra i es surt 

de la peça, el lloc de la xemeneia, la relació amb les finestres. La mirada estableix la seqüència i 

organitza el conjunt. Existeix una subordinació entre les peces, i una subordinació de totes les peces 

a la mirada que les travessa fins arribar a la font.

Als grans apartaments, aquest mirar a través no té connotacions furtives. Davant nostre hi ha portes 

i no finestres. El raig de visió que les travessa és paral·lel a les directrius principals dels espais i no 

entra en conflicte amb l’ordre de les peces. Sí, és cert, podríem desplaçar-lo més al centre (movent 

les xemeneies), o al costat oposat; però res evitaria que aquestes peces poguessin intercanviar les 

seves posicions. La descripció de Félibien però, no es desentén de la seva relació amb l’exterior:

Les cinq pieces qui le composent (...) elles reçoivent toutes leur jour du côté du 

Septentrion. Des portes disposées vis-à-vis les unes des autres, assez prés des 

fenêtres sont voir vers l’Orient, au travers du vestibule & à l’extremité de l’une 

des tribunes de la Chapelle une ouverture de fenêtre qui ayant vûë sur la petite 

cour de la nouvelle chapelle, laisse découvrir plus loin l’avantcour & tout ce qu’on 

a remarqué audelà, Et a deux cens cinquante pieds de la porte de vestibule par les 

portes de l’Apartement, & au fond d’un des sallons de la grande gallerie [el saló 

de la Guerra] une ouverture de fenêtre termine à l’Occident cette sorte d’enfilade, 

& laisse à la vûë la liberté de s’etendre aussi loin qu’elle peut aller. Le plaisir d’un 

tel aspect semble s’augmenter par l’air agréable que l’exposition de ces lieux & les 

jardins qui les environnent y aportent (...)19

Félibien ens parla d’una disposició de peces il·luminades i amb vistes vers el nord. També de 

l’alineació de portes que hi ha al costat de les finestres, una sorte d’enfilade que comunica visualment 

la finestra del Saló de la guerra, orientada a oest, amb la finestra de la tribuna de la capella cap a 

19  FÉLIBIEN, 1703, op cit. Pàg, 22.
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l’est.20 Els finals de l’enfilade no estan presidits per objectes que “valgui la pena mirar” com la font 

del palazzo Borghese. Les referències que dóna Félibien són literalment orientatives: vers l’orient, 

a l’occident. La línea que marca el recorregut no coincideix amb les línies que dirigeixen la mirada. 

Al capdavall són els salons, quan hi som “davant” allò que cal mirar.

Si les portes en filera, enlloc de ser al costat de la façana, es situessin al costat interior, els espais 

quedarien més abocats als jardins. La zona de cada saló no afectada per les portes en filera es 

recolzaria contra la façana. Per contra, enganxar el pas a les finestres converteix les peces en espais 

interiors que miren l’exterior a través del recorregut que les connecta. Tal com s’articul·la la 

seqüència de peces i les portes en filera, res més fàcil que construir un mur i convertir la galeria 

virtual en un veritable corredor modern com el de les galeries de l’ala nord i l’ala sud 

Com en una casa de nines, l’enfilade de portes al costat de la façana és una galeria d’on algú ha 

sostret el mur que separava l’espai privat de l’espai d’accés. La mirada de qui camina per l’enfilade 

és en realitat perpendicular al recorregut. Gira noranta graus per contemplar la magnificència de 

cada saló. Des del recorregut, a noranta graus, es mira una “privacitat” exposada, una privacitat que 

ha esdevingut pública, espectacle, espai de representació.

A diferència del palazzo Borghese, les peces que l’enfilade de portes travessa no es veuen ordenades 

per la mirada, perquè no és en aquesta direcció que les mirem. El raig de l’enfilade és una instrucció. 

El recorregut esdevé circuit tancat; ens porta d’un lloc a l’altre. Entrem en un saló i voltem el cap 

(potser no cal arribar als noranta graus, o potser el girem cent vuitanta). En tot cas, des del circuit 

mirem l’interior, la llum que entra per la nostra esquena il·lumina el saló. Es poden permutar les 

posicions, fer un saló més gran que l’altre. Treure o posar-ne de nous. Res afecta al dispositiu de 

les portes en filera. Podem dividir un saló en dos. Res modificarà la visió de l’enfilade. La visió és 

independent dels diafragmes que travessa. 

La fotografia de l’enfilade seria exactament la mateixa si alteréssim l’ordre de les peces que travessa. 

La vista versallesca de l’enfilade no intervé de forma efectiva en  un ordre de les peces. És una 

perforació en un ordre ja establert. Una mirada que no altera l’objecte.

Si la mirada clàssica dels primers experiments renaixentistes era una mirada que escrutava i projectava 

el món; si la mirada de l’anomenat barroc establia la unitat; la mirada Versallesca, per desendreçada 

que ens sembli (no podem extraure cap regla d’ordre més enllà de la seva circumstancialitat) és una 

mirada mecànica, però també infinita. Cap objecte, com la font al palazzo Borghese marca un inici 

ni un final.

La finestra albertiana deixa de ser un espai de projecció teòrica per esdevenir espectacle. Ho hem 

dit abans. A l’enfilade Versallesca, la finestra esdevé porta. Cal moure’s dins de l’ordre que ella 

estableix, recórrer el circuit, per comprendre’l. Travessar els espais no amb l’ull, sinó amb el cos. 

Entrar-hi, ficar-se dins d’un saló i girar el cap noranta graus, i després passar al següent. És un espai 

que exigeix que l’ull es desplaci amb les cames. Si la perspectiva era un posar ordre des de l’ull, 

l’enfilade Versallesca és un ull al que un ordre prefixat li ha marcat la trajectòria.

20  Recordem que es tracta de la quarta capella, abans de la cinquena i defi nitiva
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  SALÓ D’HÈRCULES

  SALÓ DE L’ABUNDÀNCIA

  SALÓ DE VENUS
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  SALÓ D’APOL·LO

  SALÓ DE MART

  SALÓ DE DIANA

  SALÓ DE LA GUERRA
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Calembours: idèntic/diferent

La definició del Petit Robert encara ens dóna una altre accepció de enfilade. Més aviat, ens mostra 

un ús figuratiu de la paraula a través d’una cita de Baudelaire. En el nostre context, aquesta cita 

cobra especial sentit: enfilades d’interminables Calembours; on Calembour significa aquell joc de 

paraules que es basa en els diferents significats a què ens pot remetre un mateix so, una mateixa 

paraula. És a dir, la diferència dins d’allò idèntic. L’enfilade a Versalles també és el mecanisme 

que enfila peces semblants però de diferent signe (Apol·lo, Mart, etc). És just el fet de travessar-

les allò que les fa semblants; en realitat cada una pren la seva forma independentment de la del 

costat. Deixant de banda (provisionalment), les diferències que puguin introduir els usos; la taula 

amb llimonades al saló de l’abundància les tardes d’apartament, per exemple; i les taules de joc 

on els cortesans juguen al hombre; o en un altre registre, el saló del tro on s’acabarà penjant el 

retrat de Rigaud; i també, i és clar, la desfilada diària del rei i els cortesans fins la capella. Quan 

no s’hi prepara cap esdeveniment especial i tant sols hi trobem “l’arquitectura”, cap de les peces 

és exactament igual a la del seu costat, però totes estan composades a partir de la combinació dels 

mateixos elements i segons un mateix ordre.

Altra vegada ens trobem amb l’estructura paratàctica de les cançons de gesta que hem vist a la festa 

dels Plaers de l’illa encanta. Si allà cada cavaller, gairebé igual a l’anterior, és diferenciava per la 

25

26

27

Palazzo de Te, Giulio Romano, 1524-34:
25. Sala dels cavalls 26. Sala dels gegants 
27. Planta del conjunt
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forma de combinar un casc amb un color de plomes, un tipus de malla i un escut; aquí, els salons, 

combinen un tipus de marbre i un tipus de xemeneia, el tema de la pintura que presideix el sostre, 

aquí Diana, allà Mercuri, i el color de brocat que folra els murs a l’hivern.

L’estructura paratàctica de l’enfilada provoca una desorientació que no es deu tant a què les peces 

siguin permutables, sinó al fet que allò que les diferencia queda confós sota l’aparença d’allò idèntic.

Un bon exemple de tot el contrari seria la seqüència de salons al palazzo de Te de Giulio Romano. 

Aquí la relació entre peces també és paratàctica. L’autonomia entre sales és fins i tot més radical. 

Només cal pensar en la sala dels gegants i comparar-la amb la dels cavalls [fig: 25, 26]. La decoració 

sembla negar a l’espai que la suporta. Tanmateix, l’hermetisme del programa, el codi cortesà-privat 

de les decoracions i la pròpia arquitectura faciliten la identificació de cada peça i en cap cas la 

confusió. L’ordre Versallesc juga amb l’aparença idèntica d’allò que és diferent. Com si sempre 

entréssim de nou en el mateix espai però, com en el somni de Proust, amb els mobles canviats. 

Al palazzo de Te, el tractament dels espais és obertament diferent. Les dimensions canvien molt i 

també ho fan els motius decoratius. Les portes no sempre estan alineades i això també accentua la 

diferència entre els espais. El palazzo de Te no desorienta a l’intrús. Per les dimensions de les sales, 

per l’extensió total, i també pel fet de referir-se sempre al pati interior al voltant del qual s’ordenen 

els salons [fig: 27]. 

A Versalles la Cour de marbre també està envoltada per una seqüència de salons (l’apartament del rei 

des de 1684), però no guarda cap relació amb la gran enfilada dels grans apartaments. És evident que 

existeixen recorreguts alternatius per anar d’una a l’altra, del saló de Mart, passant pel pati, arribem 

al saló oval; però l’ordre de l’espai no contempla unes relacions transversals que sempre es donen 

a través d’espais de servei, passant per patis interiors, obrint portes secundàries, sovint camuflades, 

i al marge de la relació entre els salons.21 Si mirem la planta del cos central, ens adonem, que tot i 

ser quadrada i amb un pati central, és en realitat una planta lineal. Dues estructures lineals plegades 

sobre si mateixes. Una per dins, l’antic castell; i l’altra per fora, l’ampliació de Le Vau [fig: 23].22 

Els patis que Le Vau disposa entre la crugia antiga i la crugia nova reforça la independència de les 

dues estructures lineals plegades en U. Encara que els patis, a la llarga s’acaben ocupant parcialment, 

el tipus d’ús i la forma amb què es col·loquen els afegits no altera la indiferència entre  les dues 

enfilades concèntriques.

Precisament, l’excepció al que diem es troba al saló de l’oeil-de-Boeuf. Els braços centrals de les 

respectives U (galeria dels miralls per fora, apartaments del rei per dintre) sí comparteixen mur i 

cap pati s’interposa entre ells. Una seqüència de salons molt transitada va de l’escala de la reina a 

la galeria dels miralls. De fet, és un dels principals recorreguts, recordem que la galeria dels miralls 

és una plaça pública i que l’accés general es fa per l’escala de la reina. I és el saló de l’Oeil-de-

Boeuf, allà on abans del 17 de juliol de 1701 hi havia la cambra del rei, qui connecta la part vella 

amb la galeria dels miralls. Precisament, la nova cambra del rei, anul·la les tres antigues portes que 

connectaven el saló central i la galeria i fa que l’eix central de Versalles, l’eix solar, deixi de ser el 

punt privilegiat on les dues enfilades en U es trobaven. 

21  CASTELLANOS, Raul. Plan Poché. Fundación Caja de arquitectos. Madrid, 2012.
22  De fet la galeria dels miralls de Hardouin dóna sentit, formal i funcional a l’estructura lineal.
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2. CIRCULAR PER VERSALLES

Els materials  

Tot i que la descripció de Félibien és de les que més es deté en explicar “l’arquitectura”, no deixa 

de ser una enumeració paratàctica de salons. Els salons són les unitats que segmenten el recorregut. 

Es descriu sobretot allò que els salons contenen Fins i tot els luxosos marbres que revesteixen els 

paraments, i els brocats d’or, semblen entendre’s més com a cosa continguda que no pas com a part 

del continent.

A Versalles l’arquitectura és un contenidor i és des d’aquí que la successió enumerativa esdevé 

inventari. Les reticències inicials de Colbert, sempre favorable a que el rei s’instal·lés en el Louvre, 

trobaran consol en un Versalles a través del qual organitzar un teixit productiu nacional i potent.23 

Hem parlat dels miralls de la Gran Galeria. Produïts a França i no a Venècia, en principi no són el 

producte de cap procés innovador; a la llarga però, les dimensions de l’encàrrec versallesc i, sobretot, 

la gran demanda que vindrà després, quan totes les residències aristocràtiques es decorin segons el 

model versallesc, farà que a partir de 1690, els sistemes nacionals de producció esdevinguin punters. 

Louvois, el surintendant de bâtiments du roi que reemplaça a Colbert, ha fundat dues manufactures, 

una a Lezinnes (Borgonya) i una altra a Montmirail (Champagne).24 La incorporació de nous 

processos d’emmotllament i laminació sobre planxa de ferro permetrà que els miralls francesos 

puguin assolir dimensions mai vistes.

23  TIBERGHIEN, F. Versailles, Le Chantier de Louis XIV 1662-1715. Perrin : Paris, 2003
24  HAMON, Maurice. “Les plus belles glaces pour des refl ets royaux”. Les Cahiers de  Science & Vie; nº 74, abril, 2003.

27
JONCTION DES DEUX MERS. Gravat d’una de les 
pintures de Le Brun a la Gran galeria. Es celebra la 
construcció de canals sota Lluís XIV i la nova xarxa 
de comunicacó fl uvial, que permet anar del Meditarrà 
a l’Atlàntic.
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Una cosa semblant passa amb els marbres, sempre presents a la descripció de Félibien. Si abans de 

Versalles i durant el primer Versalles procedeixen d’Itàlia, provinents de Carrara, arriben en vaixell 

a Marsella, és procedirà progressivament a una explotació més intensiva de les pedreres nacionals. 

Finalment s’extrauran de les pedreres de la Provença (a prop d’Aix i de Toulon) i dels Pirineus 

(d’Arudy, de Campan, de Serrancolin, Cierp, Saint-Béat, Seix, Estours). La demanda creixent de 

marbres, per a Versalles i per als seus imitadors, afavorirà el creixement i l’assentament d’una 

indústria pròpia. També forçarà millores importants en el sistema fluvial com a principal mitjà de 

transport. La política de canals disposa d’una representació pròpia a la gran galeria, al costat de les 

grans victòries bèl·liques [fig: 27]. Les pedres de la Provença pugen pel Roîne i després passen el 

Sena; les dels Pirineus, van pel Garona fins l’Atlàntic; d’allà, via marítima bordegen Brest i pugen 

fins a la desembocadura del Sena a Le Havre;  remunten el Sena i arriben fins a París i Versalles.25

Podríem afegir explicacions molt similars per a la resta de productes continguts i exposats a 

Versalles: la fundació dels Gobelins per deixar de comprar els tapissos flamencs; l’evolució dels 

doreurs, sobre fusta, sobre bronze, sobre ferro; l’augment de producció en el camp de l’ebenisteria; 

s’havia començat  imitant la tradició florentina i s’acaba generant un mercat i una indústria propis 

que exporta a tot Europa; i també la pissarra per a les cobertes a la francesa, provinents d’Angers. 

I encara podríem afegir els bens mobles, les giràndoles, els mobles d’or, els cavalls, les sabates, les 

casaques, els llaços, les perruques.

Versalles és el lloc on la producció s’exposa, els cortesans assisteixen al desplegament promocional 

d’una indústria pròpia. Els bens del rei es despleguen sota la mirada astorada dels visitants. Més 

enllà dels cortesans i dels subjectes del rei, els visitants són ambaixadors, alts funcionaris d’altres 

corts europees que prenen nota de les noves directrius decoratives per als palaus dels seus sobirans 

(Visconti, Spanheim, Nemeitz ens han deixat memòries). Més enllà de l’evident ostentació, els 

interiors de Versalles semblen anticipar-se a les exposicions universals del XIX. Es celebra, s’exposa 

i es promociona el potencial tecnològic de la nació. 

Quan hem parlat de l’enfilade hem obviat la presència continua de gent de tota condició dins del 

castell. Ells són els qui certifiquen amb la mirada l’inventari reial. La dimensió pública dels interiors 

de Versalles pren un sentit “comercial”. Abans que un model, Versalles és l’expositor privilegiat dels 

productes de França.

L’estructura paratàctica, la desfilada d’objectes davant d’uns ulls que no abasten tot el procés (el 

conjunt del castell, però també les pedreres d’Aix o les fàbriques de miralls a Montmirail), redueixen 

la mirada del visitant en la mateixa mesura que la cadena de muntatge redueix la mirada de l’obrer, 

ancorat en una posició i sense una noció clara d’allò que té entre mans. 

D’altra banda, ho hem dit abans, l’acumulació d’objectes, la intensitat de les textures de marbres i 

brocats, les lluïssors dels cristalls, dificulten la percepció dels límits del recinte; l’espacialitat deixa 

de ser “geomètrica” o “dimensional” i esdevé amuntegament. Els miralls, més enllà dels mites de 

transparència i lluminositat, dupliquen per dos l’inventari real.

25  TESTARD-VAILLANT, Philippe. “Du calcaire aux marbres: des approvisionnements hors normes.” Les Cahiers de  Science & Vie; 
nº 74, abril, 2003.
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El text  

Però l’arquitectura de Versalles no només conté productes. Com els escuts dels cavallers de Roger, 

també conté text. A la descripció de Monicart, l’hem citat en algun moment, les voltes, els salons i 

les pintures parlen al lector. Els habitants de Versalles, siguin puntuals o permanents, coneixen el 

significar precís de cada una de les pintures que pengen als salons. Les paraules de Jacque Quillau, 

l’impresor-llibreter que publica el llibre de Monicart són il·lustradores:

Les Étrangers qui auront déjà vû Versailles, croiront s’y promener encore dans la 

lecture enjouée & intelligible de cet Ouvrage ; & les personnes qui n’y sont pas 

encore venues, seront instruites d’avance des récits que leur feront les MERVEILLES 

PARLANTES de ce sélour superbe & sans pareil. […] Ces Livres conviendront de 

même aux personnes Etrangeres des deus Sexes, de tous états, ainsi qu’aux jeunes 

enfans & autres […]  On verra & on comprendra aisément toutes les beautez des 

Châteaux de Versailles, de Trianon, de la Ménagerie & de Marly, de même que si 

on étoit sur les lieux.26

Les formes a Versalles són llegibles, Meravelles parlants; coses belles que es veuran i es comprendran. 

A través de les estampes que el llibre inclou. A través de la traducció al llatí, qualsevol persona 

podrà seguir els monòlegs en vers dels elements del castell; dels dos sexes, de qualsevol condició, 

també els nens. A diferència de la galeria de François I a Fontainebleau, cap voluntat d’hermetisme. 

El codi de lectura és públic, per a tothom. Versalles també és un contenidor de signes obert al públic.

Versalles és el contenidor de tos aquests signes i, contenint-los, ell mateix esdevé signe transitable.

Les pintures i les escultures han de ser mirades i, sobretot, han de ser llegides. Al igual que els 

marbres i els miralls ens remeten “fora de Versalles”, a les manufactures de Montmirail o a les 

pedreres de Seix, també les formes, en la mesura que signes, ens remeten a un altre espai, el dels 

significats; un espai abstracte on s’articul·la el sentit profund de la monarquia i de l’estat de França. 

Un ideal al que el “desordre” del castell només s’hi pot referir des del llenguatge.

L’amuntegament 

A Versalles, la segmentació del moviment en salons entra en conflicte amb el col·lapse perceptiu 

provocat per l’allau de colors, formes, textures i lluïssors. Si des d’un punt de vista estrictament 

sensual, l’excés formal pot fruir-se com a voràgine dels sentits, abandó de si mateix, ball ditiràmbic 

i comunió amb un únic primordial que anihila tota noció d’elementalitat, quan cada una de les 

formes ha de ser llegida, l’escenari és un altre.

L’amuntegament de formes es transforma en un amuntegament de discursos. Com fruir estèticament 

del llistat d’un diccionari? Les formes a Versalles no són simples icones. Si usem la precisa 

nomenclatura de la lingüística, hauríem de dir que són símbols, no indicis ni icones, sotmesos a 

un codi inequívoc de lectura, un codi lingüístic. A les pintures de Le Brun de la gran galeria, cada 

figura (la fama, la justícia, Hèrcules, Diana, etc.) està associada a uns atributs morals. La relació 

26  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. Pàgs .XII-XIII 
(AVIS DE L’IMPRIMEUR AU LECTEUR d’ Etienne Ganeau (libraire) et Jacque Quillau (Imprimeur-Libraire-Juré de l’Univ.).
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sintàctica entre figures descriu, com en una oració, la grandesa del rei de França: famós i gloriós, 

just i equitatiu, fort i valent, hàbil en les arts de la guerra.

El col·lapse perceptiu a Versalles ve generat, sobretot, per la gran quantitat de fragments d’enunciat 

(les imatges-oració) disposats un al costat de l’altre, sense cap relació de subordinació. Fragments 

d’enunciat, a més, que es repeteixen, similars, iguals però no idèntics, que encara confonen més la 

mirada de qui visita i llegeix Versalles.

No ens referim a nosaltres. Ens referim als cortesans, logeants o no, del rei Sol. Des del seu punt de 

vista, allò que Versalles els ofereix, no és un conjunt de perspectives ni de formes només pensades 

per plaure els sentits. Davant seu es desplega l’amuntegament informatiu. L’arquitectura és el suport 

sobre el qual es fixen els signes.

En realitat però, els signes més importants, ja fa segles que han desaparegut sense deixar rastre; com 

els figurants de la desfilada de 1664.

El moviment confinat

La seqüència de salons en filera construeix un relat lineal. Hem comentat la dificultat de subvertir 

l’ordre de l’enfilade, de moure’s transversalment a l’ordre de les portes dins de les portes. Fixar el 

recorregut posa fi als plaers de la promenade, que deixa de ser un trajecte lúdic, una evasió, i es 

converteix en un trajecte informatiu. El recorregut esdevé circuit tancat.

Com en els temps en què la cort era nòmada i tant podia recórrer les vores del Loira com instal·lar-se 

al Louvre o a Fontainebleau, els cortesans de 1701 continuant movent-se, però dins dels límits que els 

marca Versalles. Si a diferència de la perspectiva humanista (la visió que ordena el món), l’enfilade 

suposa una mirada en moviment subordinada a un ordre prefixat, el moviment del cortesà de 1701 no 

només queda confinat dins d’uns murs, sinó també fixat en la repetició d’uns desplaçaments, d’uns 

gestos. Potser és aquest el “tedi cortesà” al que tants es refereixen.

En la mesura que l’espai versallesc esdevé una instrucció, el cortesà es converteix en el seu principal 

producte. A la França de l’Ancien Régime, un cortesà fora de la cort és una figura reconeixible a 

la llegua. Deixant de banda signes evidents com el seguici que el pugui acompanyar o la riquesa 

del seu abillament, hi ha una manera de moure’s i, sobretot, una manera de parlar. Sovint, la moda 

és expressar-se en els termes més crus, es tracta marcar distàncies amb el llenguatge polit dels 

burgesos. No es diu “cadeau”, sinó “present”; no es diu beure “Champagne”, sinó beure “vin de 

Champagne”; quan es dóna almoina no es dóna un “louis d’or”, sinó un “louis en or”.27 En una 

ocasió que Racine està llegint un fragment de les Vides de Plutarc segons la traducció d’Amyot, el 

rei l’interromp escandalitzat: “Això està escrit en gal i no en francès!”.28  El francès, i és clar, és 

l’idiolecte que es parla a la cort. Les diferències també afecten a la prosòdia i a la fonètica. D’haver-

ho dit, les paraules del rei haguessin sonat “L’État c’est moué”, i no, “L’État c’est moi”. Cap cortesà 

pronuncia “Roy”, sinó “Roué”. També les liaisons són diferents, prolifera la “z”; “avant d’hier” es 

transforma en “avant-z-ier”.29

27  LEVRON, Jacques. La cour de Versailles aux XVII et XVIII siècles. Ed. Perrin. Paris, 2010. Pàg.208.
28  SOLNON, Jean-François. La Cour de France. Fayard: Paris, 1987. Pàg.380
29  LEVRON, 2010, op.cit. Pàg.208
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Moviment i mirada com a fonament del nour ordre

Tanmateix, també cal considerar que, a diferència del visitant ocasional, el cortesà viu a Versalles. 

Encara que els seus traçats ens puguin semblar caòtics, a ell segur que no li semblen. Tampoc deu 

mirar les pintures de cada saló, si encara les mira, amb la mateixa intensitat de qui arriba a Versalles 

per primera vegada. Com el dependent d’un basar, el cortesà es mou entre les coses sense veure-les. 

La descripció de Félibien fa referència a un Versalles buit, quan en realitat, el castell està sempre 

molt ple. De fet, la gran afluència de gent el converteixen en un veritable caos. Ho explica Primi 

Visconti:

Je voudrais que vous vissiez la cour. C’est une vraie  confusion d’hommes et de 

femmes. On laisse entrer partout les personnes connues. Comme la nation est de 

caractère plutôt legèr, c’est une melange de gens, un bruisement continuel, si bien 

que le duc de Palestrina me dit un soir: “Ceci est un vrai b…”.30 

Discernir entre el caos: allò que veritablement cal mirar, no són unes pintures que el cortesà ja coneix 

de memòria, sinó el tràfec de persones. Estar atent per si el rei passa. Saber amb qui convé aturar-se 

a parlar una estona. Discernir dins d’una majoria de curiosos, visitants estrangers, gent sense res a 

fer, pidolaires, lladres, o, senzillament, gent que vol veure el rei de prop. Veure’s i deixar-se veure:

La première et impérieuse obligation, pour un courtisan, étant d’être vu ou au 

moins de tenter d’être vu, il doit en conséquence être constantment présent. (…) 

Le courtisan “ordinaire”, qu’un office n’apelle pas chaque matin auprès du roi, 

s’efforce de faire partie de la figuration. (…) Louis XIV se rend à la chapelle. Il 

convient de se précipiter pour s’emparer d’une place (…) 31. 

Qui viu a Versalles ja coneix les pintures, si algun dia li van interessar, probablement ja ni les 

mira. Tampoc s’atura davant dels paraments per fruir amb les textures d’un marbre del Languedoc. 

L’abundància de coses i la complexitat dels traçats no el desorienten, coneix el lloc.

La mirada del cortesà no és indiscriminada.

La seva supervivència depèn de la seva competència analítica davant les evolucions de la resta de 

figurants. D’una banda, els moviments reglats: el recorregut del rei des de la seva cambra fins a 

la capella; les audiències, les recepcions. Però de l’altra, l’atzarós moviment dels seus “iguals”, 

partícules en suspensió que es mouen per Versalles durant les hores desocupades. És inevitable que 

nosaltres examinem l’arquitectura de Versalles amb la mirada analítica de l’entomòleg. Però per a 

qui viu al Versalles de Lluís XIV, l’arquitectura tant sols és el contenidor, ja no d’objectes, materials 

i textos, sinó d’ànimes en moviment.

Un moviment, d’altra banda, que es percep en moviment. Al capdavall, aquell que mira també 

circula mentre mira.32 El seu ull és mou entre molts ulls que miren Versalles i també el miren a ell. 

El marc arquitectònic, el contenidor, allò que acota i confina els seus moviments, s’esvaeix rere el 

simultani joc de mirades dels cortesans en moviment. Res d’estrany que les pintures més importants 

30  Primi Visconti citat a LEVRON, 2010, op.cit. Pàg.106
31  LEVRON, 2010, op.cit. Pàg.107
32  En honor a la veritat també s’ha de dir que proliferen les anècdotes sobre cortesans que es queden adormits en un tamboret o 
recolzats en un racó mentre esperen el pas d’algú important.
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es col·loquin en el sostre: només aquí no són tapades per l’amuntegament de cossos. Solnon, ens 

proposa una comparació interessant: 

L’empressement des touristes à visiter le château et le musée de Versailles a une 

vertu: il donne l’idée de la cohue qui régnait dans le palais du roi-soleil. Pressé par 

la foule, le curieux d’aujourd’hui a souvent peine à apercevoir boiseries, objets et 

meubles du grand appartement ou atteindre une croisée pour admirer la perspective 

du parc. Semblable confusion régnait au XVIIème siècle.33 

Per a nosaltres, com a turistes, l’excessiva afluència de gent només suposa un obstacle al desig de 

mirar. Per al cortesà de 1701 que circula entre cortesans circulant, és sobretot la pressió de saber-se 

observat. Com assenyala Solnon:

Chacun à la cour veille jalousement au respecte de l’étiquette. Toute entorse à la 

règle, toute “entreprise” est jugée attentatoire au rang. Chaque groupe privilégié 

surveille ses voisins. La cour pratique l’autodiscipline. 34

Existeix una distància del cortesà respecte el seu propi cos i afectes, que passen per l’auto-control 

(la maîtrisse de soi-même) i la dissimulació.35 No ser desxifrat. Controlar totalment els signes que 

s’emeten. Al mateix temps, cal saber escrutar el rostre mut de l’altre. El joc de les coaccions passa 

per saber representar i per saber descodificar les representacions dels altres. Norbert Elias;

En la corte no importan nunca la realidad, sino siempre lo que significa respecto 

de determinadas personas.36

Així, l’espai de Versalles, l’interior del castell, és un espai públic, però no un espai lliure. El control 

és absolut. I també l’autocontrol. A través de les memòries disposem d’un llarg anecdotari de 

càstigs. No és exagerat, no hi ha cortesà que no hagi dormit a la Bastilla. Tots els cortesans coneixen 

l’existència del Cabinet noir.37 Però els càstigs “des d’amunt”, sense deixar de ser tràgics (també 

hi ha execucions), tant sols són la manifestació més extrema i espectacular, puntual, d’un poder 

constant que s’expressa des de totes bandes, també en horitzontal, i que s’ocupa del menor gest, del 

detall més ínfim, del color d’una casaca, d’un xiuxiueig, d’una forma de caminar.

Els cortesans no malgasten la perspicàcia examinant les obres d’art del castell (a no ser que siguin 

acadèmics o que vulguin enlluernar algú amb un comentari enginyós). Apliquen la perspicàcia sobre 

si mateixos i sobre els altres.

Sovint es parla de Versalles com a escenari de la cort; Anthony Blunt, per exemple. En realitat, ser un 

contenidor no el converteix en un decorat. La seva tridimensionalitat es desplega en planta i també 

en alçada. En els tres nivells ordenats que les façanes ens mostren (planta baixa, planta primera 

33  SOLNON, 1987, op.cit. Pàg.292 
34  Ibíd. Pàg. 332
35  Un fragment de La Bruyère: Un homme qui sait la court est maître de son geste, de ses yeux et de son visage; il est 

profond impenetrable; il dissimule les mauvais offi ces, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses pasions, 

deément son coeur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffi nement n’est qu’un vice, que l’on appelle 

fauseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune, que la franchise, la sincerité et la vertu (LA BRUYÈRE. Les 

Caractères. Paris: Gallimard, 1975).  
36  ELIAS, Norbert. La sociedad cortesana (1969). México DF: Fondo de cultura económica, 1982. Pàg.136
37  És aquí on totes les cartes s’intercepten. La Condesa Palatina, mordaç, sempre inclou una salutació al rei a les cartes que envia a 
Baviera.
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i àtic), i també en les mansardes, i soterranis, en la caòtica i canviant proliferació d’altells. Els 

figurants hi circulen. S’hi entaforen. Des de la seva experiència, no és un laberint. L’amuntegament 

de cortesans però, ho hem vist quan hem parlat dels allotjaments, sí genera un desordre que els 

miralls dupliquen. Es tracta d’una confusió real, no d’una projecció anacrònica de la nostra mirada 

d’entomòleg. Abans hem citat a Visconti. Podríem citar ara les nombroses anècdotes sobre robatoris, 

furts, ambaixadors venecians engolits per la massa, perduts a la galeria dels miralls, anècdotes totes 

elles entretingudes, il·lustratives, però interminables.38 També coneixem, ens les explica un mestre 

com Saint-Simon, les lluites sordes de poder, els grups enfrontats, les conspiracions. Més d’una 

vegada Saint-Simon, si la conversa ho requereix, es tanca amb el seu interlocutor dins d’un armari. 

La pressió ambiental hi és, i el soroll no evita que tot se senti.

Abans que un escenari, Versalles és un panòptic singular. I no només pel fet de ser anterior al 

panòptic de Bentham; sinó per què, per dir-ho d’alguna manera, són els presoners els qui fan la tasca 

del vigilant. Tothom vigila tothom.

Dèiem més amunt, que el cortesà certifica amb la seva mirada l’inventari reial. L’abundància de 

bens, mobles i immobles que els salons i les galeries acullen. Però el cortesà fa molt més que mirar 

la prodigiosa col·lecció reial. La seva mera presència, fins i tot quan és menyspreat pel rei, o ignorat, 

és sempre un enaltiment del sobirà. Ell mateix, amb la mirada, controla la resta de cortesans, tots 

susceptibles de caure en desgràcia. Així, fins i tot quan es tracti d’un cortesà crític amb el rei, és 

a través de la seva mirada que el rei pren sentit i és a través de la seva mirada que els ulls del rei 

es multipliquen. No cal que el cortesà sigui un delator. Movent-se dins de Versalles, presa de les 

coaccions i exercint ell la coacció sobre els altres, el cortesà es converteix en el millor valedor de 

l’ordre reial. El cos místic del rei, aquell cos simbòlic format per tots els francesos,39 reneix en 

la mirada de cada un dels seus cortesans, travessats per un ordre que els significa. Una mirada, 

aquesta sí, capaç d’ordenar el món. La mirada del rei com a coacció s’afirma premiant, negligint, 

censurant. Travessa l’ànima dels cortesans s’apropia de la seva mirada. El rei veu a través dels 

ulls dels cortesans que circulen pel palau; i els cortesans miren travessats per la mirada del rei i 

propagant, amb els seus ulls, la mirada del rei. El cortesà circula i mira i allò que veu és el seu propi 

reflex, els seus dobles, que el miren en moviment.

38  Sabem dels furts, robatoris, i violacions que es donen a Versalles. Alguns, en ple cerimonial. Al primer metge del rei li roben el 
rellotge durant un Lever du Roy. En un altre ocasió, durant la cerimònia del Grand Couvert, algú que ha tallat les borles daurades del 
llit del rei, les llença contra la taula on seu el monarca mentre dina. L’autor mai serà atrapat, cosa que ens permet deduir un desordre 
encara més gran. Algunes importants cortesanes aprofi ten la frondositat dels seus vestits per amagar les espelmes que roben dels 
salons quan ja no queda ningú. Fan negoci al mercat negre. El dogo de Gènova, una de les ambaixades més celebrades a la història 
de Versalles, es perd entre la multitud de la gran galeria, mentre el rei assegut en el tro, l’espera a l’altra banda.
39  Guy de Coquille (1523-1603) va ser un jurista francès i poeta; procurador general del ducat de Nevers, es va oposar a la Ligue, 
facció ultra catòlica en les guerres de religió a França durant la segona meitat del segle XVI. Se’l considera un dels grans teòrics de 
la Monarquia Absoluta i de l’esglesia Galicana. Ell és un dels que teoritza sobre el cos místic del rei: Le Roi est le chef, et le peuple 

des trois ordres sont les membres, et tous ensemble font le corps politique et mystique, dont la liaison et union est individue et 

inséparable, et ne peut partie souffrir mal que le reste ne s’en sente et souffre douleur. Lluís XIV mateix, a les Instructions de 1671 
donades al seu fi ll, el Delfí de França, escriu: Nous devons considérer le bien de nos sujets bien plus que le nôtre propre... puisque 

nous sommes la tête d’un corps dont il sont les membres (citat a BLUCHE, François, L’Ancien Régime, Institution et societé. Éditions 
de Fallois; Paris, 1993).
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