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Sinopsi : 
La pel·lícula se situa a França durant el regnat de Lluís XIV. Tota la història té lloc al 
castell de Chantilly, propietat del príncep de Condé. Aquest està arruïnat i per obtenir 
diners del rei ha d’aconseguir que aquest declari la guerra a Holanda i que el 
seleccioni a ell per a lluitar-hi. Per persuadir-lo, Condé convida el rei i el seu seguici 
tres dies al seu castell on l’haurà de seduir amb una bona estada, plena de festa i 
àpats deliciosos. Vatel, el mestre de cerimònies de Condé, serà l’encarregat de 
preparar tots els espectacles i festins. 
 
 
Tema principal i possibles subtemes que tracta la pel·lícula : 
-L’Absolutisme 
-El paper de l’individu en la cort absolutista. 
-El concepte de la festa i del divertiment. 
-Art i poder. 
-El simbolisme de les representacions artístiques. 
-La figura del creador. 
-L’espai escenogràfic. 
-El concepte de bellesa. 
-L’arquitectura del barroc francès. 
 
 
Relacions que es poden establir  
Aquesta pel·lícula, emmarcada en el context del regnat absolutista de Lluís XIV, 
permet veure clarament com l’art es converteix en un instrument d’exaltació del poder 
reial. A través dels muntatges que Vatel, el mestre de cerimònies, farà en motiu de la 
visita del rei a Chantilly, entendrem com les creacions artístiques poden assumir un 
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significat simbòlic i poden estar al servei de representar una manera d’entendre el 
món. Les escenografies de Vatel també ens serveixen per parlar de l’art i sobretot de 
l’arquitectura del barroc francès, per entendre com són i es configuren els palaus i 
sobretot els seus jardins amb una sèrie de paràmetres estètics que corresponen 
clarament al pensament i a l’estructura social de l’època. Els muntatges de Vatel 
també ens permeten parlar de les diferents arts ja que són una barreja, d’escenografia, 
arquitectura, escultura, música, imatges lumíniques... També podem veure clarament 
com treballa Vatel, com pensa els muntatges i què pensa de l’art i de la seva tasca 
com a artista. La pel·lícula pot ajudar a entendre i a parlar de la cort del rei (de la seva 
figura, de com es comporten o són tractades les persones i quines relacions 
estableixen entre elles) i a discutir aspectes de caràcter social, moral i històric. També 
pot servir per a discutir com eren els festes i com ocupaven el temps d’oci.  
 
Per a tractar aquests temes es proposa fer quatre activitats emmarcades en quatre 
temes diferents que permeten fer exercicis d’observació, discussió, lectura d’extrets, 
interpretació d’obres, recerca d’informació, elaboració d’esquemes, entre d’altres. Esl 
tems són: 

-La cort del rei 
-Vatel 
-Les tres escenografies 
-Els castells i els jardins del barroc francès. 

 
 
Objectius formatius 
 
-Entendre com les manifestacions artístiques poden estar al servei d’una determinada 
representació del món o d’una ideologia. 
 
-Copsar el sentit simbòlic de les escenografies que crea Vatel. 
 
-Comprendre que el concepte de bellesa ve determinat pel pensament de l’època. 
 
-Acostar-nos a l’arquitectura del barroc francès, sobretot a la configuració dels jardins 
dels castells d’aquesta època. 
 
-Entendre com funcionen les relacions humanes dins la cort absolutista. 
 
-Treballar ajudant-nos d’esquemes per entendre la narració cinematogràfica i 
l’entramat històric que té de rerafons. 
 
A part dels objectius especificats: 
 
-Es pot fer també un treball més aprofundit de Ciències Socials, sobretot per entendre 
com era un règim absolutista. 
 
-També es poden treballar aspectes de la música del barroc ja que aquesta té un gran 
protagonisme a la pel·lícula. 
 
 
Recomanacions per a visualitzar la pel·lícula a l’aula  
Primer es recomana veure la pel·lícula sencera. Després serà necessari tornar a 
visionar els fragments on apareixen els tres banquets amb les seves respectives 
escenografies. 
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Proposta d’activitats : 
 
1. Abans de veure la pel·lícula : 
 
-Per segons quins alumnes la trama de la pel·lícula pot ser difícil de seguir ja que s’ha 
d’estar al cas dels intríngulis històrics i del rerafons de la pel·lícula. Per això seria 
convenient donar elements per contextualitzar l’època i els fets històrics que 
determinen la trama, així com situar breument els personatges importants. Aquí teniu 
un esquema que situa els personatges i algun aspecte de la història. També s’hi 
determinen els espais on localitzem els personatges: 
 

Vers 1670 
 

PALAU DE VERSALLES 
 

LLUÍS XIV (1638-1715) 
Rei de França. Rei Sol 

 
Dubte d’entrar en guerra 

amb Holanda 
 

Colbert ministre de finances 
Louvois ministre de guerra 

 
 

CORT REIAL 
 

Germà del rei 
 

Marquès de Lauzun 
 

Anne de Montausier 
Nova cortesana de la cort 

CASTELL DE CHANTILLY 
 

Príncep de CONDÉ 
Està arruïnat 

Convida el rei al seu castell 
per subjugar-lo a demanar els 

seus serveis per anar a la 
guerra i així rebre fons de 

l’estat. 
 
 

François VATEL 
Mestre de cerimònies 

de Condé 
Encarregat de preparar 

festins pel rei 
 

CASTELL DE VAUX-LE-
VICOMTE 

(No apareix a la pel·lícula 
però és anomenat) 

 
Nicolas Fouquet 

Antic ministre de finances 
Acabarà a la presó per 

malversar fons. 

 
 
-La festa: abans de veure la pel·lícula seria interessant parlar una mica de com 
s’imaginen que són les festes presidides pel rei i celebrades en un gran palau. 
 
-Què és un mestre de cerimònies? 
 
-També seria interessant buscar algunes imatges de castells del barroc francès per a 
situar l’època. 
 
-Caldria explicar perquè es mira la pel·lícula i quins són els elements amb els quals cal 
que es fixin. 
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2. Després de veure la pel·lícula : 

 
2.1. Activitat prèvia : 
Caldria repassar si han seguit la història i els elements que anteriorment hem explicat. 
Es pot dedicar una estona veure quina és la seva primera impressió del film.  
 
2.2. De les expectatives a la realitat : 
Estaria bé parlar una mica del que els ha sorprès de la pel·lícula. Què han trobat 
curiós de la societat que es retrata. 
 
 
2.3. Observació d’elements relacionats amb el relat cinematogràfic: 
Fem un petit repàs per entendre alguns aspectes narratius de la història, tot i que no 
es pretén treballar-los amb els alumnes. 
 
. L’estructura narrativa: La història representa que ens és explicada per Gourville 
que va viure els esdeveniment que relata. La narració està determinada per la 
realització dels tres grans banquets durant l’estada del rei a Chantilly i per la resolució 
final de la decisió del rei de declarar o no la guerra. Entremig dels preparatius s’hi van 
encadenant petites històries entre els diferents personatges. Així, l’acció queda 
dividida en quatre grans blocs que es van intercalant al llarg de la pel·lícula:  
 
-Els preparatius dels banquets, on veiem els criats treballant a les ordres de Vatel. 
-L’activitat de Vatel i la seva relació amb els diferents personatges, entre ells la seva 
història amb Anne de Montausier. 
-Els intríngulis de la cort i tot allò que passa al voltant del rei i dels cortesans, incloses 
les discussions per veure si es va a la guerra. 
-El moment que es realitzen els banquets. 
 
 
. Els personatges: El personatge principal és Vatel. És des de la seva figura que 
se’ns explica la història, nosaltres veiem la seva experiència personal en relació amb 
Condé, el rei, el germà del rei, els cortesans, Anne de Montausier i els criats. Els criats 
constitueixen un bloc de personatges secundaris i la cort un altre grup. Vatel navega 
entre els dos grups i Anne de Montausier no acaba de trobar el seu lloc dins la cort. 
Aquests dos personatges són els que ens fan veure l’altra cara de la moneda de tot el 
que passa al voltant del rei. 
 
. Els espais i el temps fílmic: temporalment la història queda delimitada per l’estada 
del rei a Chantilly, des de la seva arribada fins a la seva partida, i com ja hem dit, 
l’acció avança temporalment per la progressiva realització dels banquets. La història 
succeeix íntegrament al castell del qual anem veient espais sense acabar de veure’n la 
seva totalitat. No tenim una noció clara de l’estructura del castell. 
 
 
2.4. Observació d’elements relacionats amb el llenguatge cinematogràfic: 
Més que destacar elements relacionats amb el llenguatge cinematogràfica, cal 
destacar la direcció artística de la pel·lícula: la recreació escenogràfica, el treball de 
vestuari i atrezzo i, sobretot, el disseny de les tres escenografies pels tres grans 
banquets. A això cal afegir un treball de fotografia acurat i molt important en 
determinats moments per a recrear les situacions a diferents hores del dia que se 
succeeixen al llarg de l’estada del rei.  
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3. La pel·lícula i les arts escèniques i l’arquitectura. 
Començarem el treball a partir de la pel·lícula indagant una mica sobre els 
personatges. Primer sobre el rei i la seva cort, per esclarir una mica què significa un 
estat absolutista, i després per Vatel com a contrapunt dels valors frívols dels 
cortesans i com a enllaç per a començar a parlar de les seves obres escenogràfiques. 
Després iniciarem el treball amb les escenografies dels banquets i finalment acabarem 
les activitats coneixent millor els palaus i jardins del barroc francès. 
 
 
3.1. La cort del rei. 
 

• Com definiríeu la cort del rei Sol? 
 
• Com són els cortesans i les relacions que mantenen entre ells? 

 
• Què us semblen totes les activitats que fan per distreure’s (jugar a cartes, 

escoltar música...). 
 

• Què penseu de les festes? Podem relacionar-les amb festes actuals? 
 
Cal veure que el rei sol és el centre de tot, que tots els cortesans giren al seu voltant 
(de fet tot el poble gira al seu voltant) i que ell ostenta el poder absolut i s’estableix 
com a representant de Déu a la terra. També cal arribar a deduir que les persones de 
la cort no són res, són titelles que pengen dels fils del rei, molts valors sobre l’individu 
no tenen cap mena de sentit. També es pot parlar de la frivolitat de les seves vivències 
i de la necessitat d’ocupar el temps en jocs i diversions innecessàries i fins i tot 
ridícules als nostres ulls. Podem dir que al llarg de la pel·lícula som espectadors dels 
capricis del poder. També podem veure que tot el que fan està molt ritualitzat o 
codificat: jugar a cartes, mantenir converses, presentar-se a algú... Pel que fa amb la 
comparació amb l’actualitat seria interessant veure si han canviat les formes d’oci, si 
en alguns casos es continuen fent despeses gratuïtes, si s’utilitzen recursos semblants 
en banquets, festes col·lectives, discoteques... 
 
 

• Seria interessant que els alumnes busquessin informació sobre Lluís XIV per 
acabar de completar el context i el coneixement que tenim del personatge. Si 
es vol fer un treball més aprofundit també es pot buscar informació sobre 
d’altres personatges com Condé, Colbert, Lauzun... 

 
 

Lluís XIV, anomenat també El Gran o el Rei Sol (1638-1715). Fill de Lluís III i Anna 
d’Àustria, fou rei des de 1643 fins al 1715, iniciant el regnat sota regència de la seva 
mare i el govern de Mazarino. Inicia personalment el regnat el 1661. Adquireix les formes 
pròpies de la monarquia de dret diví i vetllà pel poder absolut de la monarquia. El seu 
regnat suposa una exaltació de la corona de França i de l’imperialisme a Europa. Manté 
Europa en un estat permanent de guerra. Té la intenció d’eixamplar França fins a la 
frontera natural del Rin. El 1672 ocupa Holanda. El 1686 amb la Lliga dels Ausburgs la 
guerra suposarà un gran desgast pel país que representarà l’inici de la seva decadència i 
de la crisi econòmic que patirà.  
 
Durant el seu mandat l’estat també s’experimenta un procés de burocratització, s’amplien 
els governs ministerials (que el rei controlava directament) i s’incrementen els 
funcionaris. Paral·lelament l’estat també protegeix la noblesa. Jean Baptistes Colbert 
serà el seu ministre de finances des de 1662 fins al 1683 qui introduirà polítiques 
mercantilistes. 
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3.2. Vatel. 
 

• Com entén la seva feina Vatel? 
 
• Què espera de les seves creacions? 
 
• Què entén que és allò 'bell'? O podem veure en les seves obres? 

 
• Creieu que Vatel és molt observador i troba bellesa en coses molt simples que 

després sabrà com transformar o presentar? 
 

• Com el definiries com a persona? Com tracta als altres?  
 

• Per què es suïcida al final? Què creus que pensa abans de fer-ho? 
 
 
Cal discutir com és Vatel com a persona i com a artista. Podem dir que dedica la seva 
vida a les seves creacions i al seu senyor, que viu permanentment per i dins les seves 
obres. Podem dir que el treball l’eleva (valor que no veiem en els personatges de la 
cort). S’ocupa de la perfecció i de buscar bellesa pel plaer i la sorpresa dels altres. Es 
fixa en els mínims detalls i pot transformar o aprofitar qualsevol cosa. Per a ell la 
bellesa és harmonia i contrast (vegeu més avall al comentar les escenografies). 
Podem veure que les seves obres són farcides o composades de molts elements 
dispars però tots en un estricte ordre compositiu. Procura pels seus treballadors però 
no tant per ell i sobretot no es fixa en tot allò que passa a la cort. Quan veu més com 
és aquest món i s’adona de quin és el seu paper realment es desespera fins arribar a 
suïcidar-se, ja que s’adona del que representa la falta de llibertat, concepte impossible 
d’entendre dins la cort. 
 
 
3.3. Les tres escenografies. 
Les tres escenografies que crea Vatel han de servir per seduir el Rei i la seva cort. 
També serveixen per fer visible l’ordre imperant i per crear l’escenari idoni perquè la 
cort i el seu rei continuïn representant el seu paper. Les escenografies dels banquets 
configuren un món que torna a fer visible la sobirania del rei. Al final veurem que no 
només les escenografies, sinó també l’estructura dels castells i sobretot dels jardins 
són reflex de l’ordre i del poder del rei. 
 
Vatel pretén sorprendre a la gent amb el seu enginy i la bellesa de les seves 
creacions. El mestre de cerimònies treballa amb un excés d’elements molt diversos 
però les composicions són completament ordenades, seguint una lògica interna que fa 
que tot encaixi a la perfecció. Ell mateix diu que la bellesa és harmonia i contrast: 
contrast d’elements ordenats harmònicament segons un ordre precís. Vatel no fa res 
més que respondre al racionalisme estètic de l’art francès del segle XVII, el segle de la 
raó. La sensibilitat i l’apreciació de l’art ha d’ésser regida per la raó. L’art ha de seguir 
regles generals estables, talment com les que determinen la societat en l’estat 
absolutista. Podem dir que l’ordre i el racionalisme presideixen l’organització de la 
força monàrquica, així com les lleis fixes que la determinen. L’art doncs, ha de 
procurar també per l’establiment de l’ordre. 
  
Vatel cita que es cartesià, que segueix les idees de Decart, que és qui estableix el 
pensament racionalista de l’època a França i a Europa. Decart determina que l’art ha 
d’imitar la veritat i aquesta veritat no és altra que la regida per la raó, que el plaer dels 
sentits obeeix a lleis (és per tant conseqüència d’allò racional). El treball de l’artista és 
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un treball intel·lectual, la raó guia les seves realitzacions. Vatel ha de fer una gran 
treball intel·lectual per fer visibles la unitat dels nombrosos i complexos elements que 
utilitza en les seves obres. També ha de tenir un coneixement iconogràfic ja que el 
simbolisme de les escenografies no només ens bé establert per la seva forma sinó 
també pels elements escultòrics de caràcter mitològic.  
 
Amb els alumnes intentarem explicar com podem fer una lectura simbòlica dels 
elements que composen les escenografies dels banquets i com, totes les creacions 
que hem vist, estan al servei de fer visible el poder i l’ordre que aquest determina: 
 
 
Maquetes de les escenografies [5’00’’] 
Seria interessant veure primer el moment que Vatel mostra les maquetes dels tres 
àpats a Condé i a Lauzun, perquè descriu la idea que plana sota els tres muntatges i 
també perquè podem veure clarament que Vatel treballa dissenyant pas a pas els seus 
projectes, fent fins i tot maquetes molt acurades de les escenografies. 
 
 
1r àpat [20’40’’] 
Diu Vatel: ‘Per al primer dia la glòria del sol, l’abundància de la natura: arbres, ocells, 
papallones, fruites i flors’  
 
Ara tornarem a veure la primera gran escenografia que crea Vatel pel primer àpat. 
Fixeu-vos en les qüestions plantejades per a després poder-les contestar. 
 

• A quina hora es fa el muntatge i perquè? 
• Què imita tot el muntatge? 
• En quin lloc està fet el muntatge? 
• És lògic que es faci una imitació del lloc on ja som? 
• On és el rei i on són els cortesans? 
• Té alguna lògica aquesta col·locació? 
• Feu un llistat de tots els elements que hi apareixen. 
• Algun us ha sorprès més que els altres? 
• Quin significat té tot el muntatge si pensem que es fa en honor al rei? 

 
 
L’escenografia està plena d’elements naturals, de tot allò que creix i és producte de la 
llum del sol. És interessant veure com a sobre el jardí s’hi crea un altre jardí artificial, 
fet de plafons de fustes pintades, primer d’herba al terra i després de terra amb 
mosaics. A sobre de l’orde del jardí, encara i reiterem més ordre amb elements 
artificials. La natura sempre ha de ser ordenada, dominada par la raó de l’home. El rei 
constitueix el centre o el punt de vista al davant del qual es desplega tota 
l’escenografia, a darrera de la qual apareixen els cortesans. Ell apareix per una porta i 
dóna l’ordre perquè l’espectacle comenci. Tot està ordenat respecte a la visió del rei, el 
parterre i tot el decorat d’arbustos es desplega en perspectiva davant d’aquest. La 
natura rendeix tribut al rei, al darrera del qual s’hi col·loca un gran sol de metall que 
reflexa la llum del sol. Alguns elements tenen un toc exòtic, mostren una natura rica i 
variada. Els àngels afegeixen un toc idíl·lic a aquesta natura humanitzada. La música 
també imita la natura, amb les flautes que semblen ocells. També cal fer notar que 
aquest espectacle tan calculat, ple de moviment i canvis, necessita un dispositiu tècnic 
precís que Vatel controla a la perfecció. Totes les seves obres estan calculades al 
mil·límetre, són perfectament pensades 
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2n àpat [31’00’’] 
Diu Vatel: ‘Per al segon dia focs artificials sobre el llac. El sol destrona a la nit’ 
 
Si el primer àpat es feia durant el dia el segon és a la nit. Tornem-nos a fixar en 
l’espectacle i procurem pensar en les següents qüestions. 
 

• A quina hora es fa el muntatge i perquè? 
• Quins elements formen part de l’espectacle? 
• Quines arts hi apareixen o formen part de l’espectacle? 
• Us recorda algun altre espectacle més actual? 
• Quina opinió teniu sobre la quantitat i el cúmul d’elements i d’artificis que es 

necessiten per a celebrar només un sopar? 
 
El segon espectacle és una demostració de la força del sol representada a través de 
mostrar la seva capacitat per desafiar la nit. Vatel utilitza el foc com a personatge 
principal de l’espectacle i situa el muntatge a sobre el llac on l’aigua fa de mirall que 
reflecteix la llum del foc augmentant el seu efecte. L’escenografia està formada per 
una boca d’escenari plena de motllures (recordem que dins la imposició d’un cert ordre 
en totes les arts al segle XVII s’inaugura el teatre a la italiana amb teló, idea també 
emparentada amb  el marc de finestra de la perspectiva). El decorat el composen uns 
núvols i l’escenari és l’aigua del llac. El rei es troba en una taula elevada frontal a 
l’escenari. A banda i banda, sempre davant del rei els comensals. Tornem a veure 
elements que apareixen, que es despleguen, que es mouen, tot enmig del moviment 
dels focs d’artificis. Sembla que tot el camp visual quedi ple d’elements, l’espectacle és 
carregat visualment amb tota mena de petits ornaments. No hi ha cap espai buit on no 
es vegi que hi passa o hi ha quelcom. Dins del cúmul ordenat però hi ha espai per a 
tots els petits detalls (penseu sinó amb les carbasses que serveixen de fanals). 
L’espectacle és una gran obra d’art total, arquitectura, música, teatre, imatges 
lumíniques, elements escultòrics, òpera... La totalitat de les arts presentades 
simultàniament dins d’un ordre i d’un dispositiu tècnic precís. 
 
 
3r àpat. El podem veure a [24’08’’] i després quan es va fonent a [55’45’’] 
Diu Vatel: ‘Pel divendres el banquet del peix serà presentat en un mar de gel. El tribut 
de Neptú (déu del mar) a Hélios el déu del sol’ 
 
D’aquesta escenografia només en veiem la maqueta, la seva preparació i destrucció. 
 

• Quines estàtues hi ha en aquesta escenografia? 
• Quin significat té? 
• Vatel ha anat utilitzant elements de la natura: aigua, foc, gel, perquè? 
• Per què podem comprovar que Vatel és molt enginyós? 

 
El significat del tercer muntatge escenogràfic és ben clar, tal com ens diu Vatel: Neptú, 
rendeix homenatge al déu del Sol, i ho fa oferint tota la riquesa del mar i dels seus 
elements. El banquet s’instal·la prop de l’aigua i juga amb el domini d’un nou element 
de la natura: el gel. Al llarg dels espectacles Vatel ha demostrar un domini de tots els 
elements bàsics de la natura i amb el gel farà el mateix. Amb gel estan fetes les 
escultures que hi ha sobre els pedestals que envolten les taules. Aquestes són copes 
o escenes mitològiques. Una grossa escultura de Neptú presideix el banquet. Com 
després veurem, els jardins dels palaus estaven plens de grups escultòrics de caràcter 
mitològic que exalçaven alguna virtut o, en el cas del rei, la seva figura. 
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3.4 Els castells i els jardins del barroc francès. 
 
Tot el que hem pogut veure en les escenografies que crea Vatel pels tres àpats, des 
de la imposició d’ordre de tots els elements, passant per la manipulació i control de la 
natura i els seus elements, fins a la precisió de la configuració espacial sempre al 
voltant de la figura del rei, són també característiques visibles en l’arquitectura de 
l’època i, sobretot  en el disseny dels jardins dels castells del barroc francès. Les obres 
de Vatel i les discussions mantingudes fins al moment ens poden permetre investigar 
una mica com eren els castells de l’època i sobretot els seus jardins. 
 
La pel·lícula succeeix íntegrament al castell de Chantilly. No tota ella ha estat rodada 
en aquest castell ja que moltes part de la seva arquitectura van ser restaurades 
després del segle XVII i, per tant, ara ja no té característiques de l’època. Així doncs, 
s’han anat gravant les escenes en diferents castells francesos. 
 
 

• A la pel·lícula s’anomenen tres castells diferents. Busqueu informació i imatges 
d’aquest castells per a saber com eren i com foren construïts: 

 
-Castell de CHANTILLY: castell de Conté on passa tot la història. 
-Palau de VERSALLES: on viu el rei i la seva cort i on hi ha la seu del govern. 
-Castell de VAUX-LE-VICOMTE: on havia treballat Vatel anteriorment. 
 
 

• Poseu aquesta informació en comú. Després penseu si trobeu relacions entre les 
característiques de les obres que feia Vatel i la configuració d’aquest castells i 
dels seus jardins. 

 
 
 
La configuració dels espais arquitectònics i sobretot dels jardins dels castells són una 
representació i una demostració del poder del rei i, les seves característiques 
estètiques, segueixen l’ordre del qual hem parlat en les creacions de Vatel propi del 
pensament estètic de l’època. Per exemple, l’ús que es fa de la perspectiva per 
ordenar l’espai propiciar la visió única des de la qual es controla tot o l’ordenació 
geomètrica de totes les parts que composen els jardins. Els jardins del barroc francès 
representen la humanització dels elements naturals: l’aigua es controla amb canals, 
estancs i salts artificials, els arbres i els arbusts es tallen fent formes geomètriques, els 
colors de les flors es combinen. La natura ha de passar pel sedàs de la raó talment 
com si el seu control fos bàsic perquè no pogués presentar cap accident, cap canvi, 
cap anomalia. Els jardins també són plens de conjunts escultòrics de temàtica 
mitològica que fan visible determinades idees o recorden i exalcen el poder del rei, 
talment com fa Vatel en els seus muntatges. 
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Informació sobre els jardins del barroc francès 
A Itàlia, des del Renaixement i fins al Barroc es manté la constant de la vil·la com a 
centre de la unitat de producció agrícola, a partir d'una contraposició inicial entre 
l'arquitectura, amb el seu entorn enjardinat pròxim, i la naturalesa, com a àmbit llunyà. 
Com a herència de l'edat mitjana, la naturalesa encara és concebuda com a caos i 
l'arquitectura i la ciutat son les que aporten l'ordre. En són alguns exemples les vil·les 
d'Aldobrandini i de Bomarzo, creades com a jardins eminentment arquitectònics que 
configuren espais d'estar a l'aire lliure. El jardí italià sintetitza bona part dels significats 
històrics que els jardins -amb els seus arbres, plantes, objectes, arquitectures i 
instal·lacions d'aigua- han adoptat al llarg de la història, en què han pres referències 
especialment de la jardineria clàssica i de Plini el Jove quan descriu la seva vil·la a la 
Toscana. 
El jardí francès, que parteix del Renaixement italià, va configurant uns mètodes propis de 
composició basats en la perspectiva, amb avingudes axials i en diagonal que culminen 
en la massa potent i simètrica del palau o el castell. El racionalisme cartesià i el domini 
de la monarquia absoluta troben la plasmació en la geometria. No en va l'obra magna del 
Rei Sol, Lluís XIV, és un palau i el seu jardí immens a Versalles és la manifestació 
màxima d'un poder absolut que s'expressa mitjançant els recursos de la geometria i la 
perspectiva que l'arquitecte paisatgista Le Nótre utilitza hàbilment. La imatge extrema del 
poder sobre el món s'expressa en l'arquitectura de jardins, en la visió dominant des del 
gran saló del palau a través de la terrassa, el jardí de parterres i el gran canal cap a 
l'horitzó, l'infinit. En el jardí italià i en el jardí francès encara és el sistema geomètric 
procedent de la cultura de la ciutat el que s'estampa i s'imposa sobre el paisatge. 
MONTANER, J. M. 'Naturalesa' capítol 3 del llibre: SOLÀ-MORALES, I. / LLORENTE, M. / MONTANER, J.M. / 
RAMON, A. / OLIVERAS, J. Introducció a l'arquitectura. conceptes fonamentals. Barcelona: Edicionas UPC, 2000. p.60 

 
Els jardins d’André Le Notre (1613-1700) 
Le Notre era el jardiner en cap del rei. Innova l’estructura dels jardins i enriqueix els 
elements que els composen. N’estableix uns principis de configuració general: 
 
-Eix central que dividia el jardí en dos sectors 
-Els sectors formats per compartiments tancat i disposat de forma diversa 
-Part baixa amb dos parterres i estancs centrals. 
-Eix centra acaba en un estanc circular més gran 
-Estanc octogonal al final del jardí. 
 
Le Notre implanta l’ús de la perspectiva per estructurar l’espai i aconseguir l’efecte de 
llunyania i amplitud. Amb l’efecte de la perspectiva la mirada no es perd, sempre està 
guiada, sempre hi ha un ordre i una concentració. Hi ha una visió única de la totalitat. La 
visió és considerada bella si no es perd i s’ordenen els diferents plans d’espais en 
profunditat. 
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Castell de Chantilly 
 
Chantilly és una ciutat del departament francès de l’Oise situada prop del bosc de Chantilly, al 
nord de París. El castell de Chantilly era un castell medieval convertit cap al 1530 pels 
Montmorency en un dels més notables castell francesos. Al 1632 passà a mans de la família 
Condé. Després d’iniciar el primer projecte dels parterres de Versalles, Le Nötre és sol·licitat a 
Chantilly el 1663 per dissenyar els jardins del príncep Lluís II de Condé. En les mateixes dates 
s’amplià el palau segons el projecte de l’arquitecte Hardouin-Mansart. Com a Versalles Le 
Nôtre va projecte un sistema de canals de caràcter monumental. El Grand Canal transcorria 
paral·lelament a la façana del palau i desembocava en un gran estanc, al que des d’un dipòsit 
elevat fluïa un salt d’aigua del rierol de Nonette. A la part central el Gran Canal s’eixamplava 
formant un estanc transversal. A costat i costat de l’estanc hi havia dos parterres amb fonts. 
Aquest jardí fou concebut amb un sistema de canal i estancs amb molta aigua. A diferència de 
Versalles o de Vaux-la-Vicomte on l’aigua es un elements important però que sempre està en 
funció dels sectors i compartiment que deixava el jardí, a Chantilly la relació dels paviment i els 
canals és tota una altra ja que els canals són els elements importants i les superfícies es 
col·loquen en funció d’aquests. 
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El Palau de Versalles 
 
El Palau de Versalles és el monument o l’arquitectura representativa de la monarquia 
absolutista, tant pel que fa a les seves característiques estètiques, com pel seu ús. Fou 
construït per Lluís XIV que el 1682 hi estableix la cort i la seu del govern. Versalles simbolitza 
l’arquitectura del poder: destaca la superioritat social, econòmica i política del qui l’ha fet 
construir. Podem dir que a falta de guerres o conflictes per adquirir nous territoris res reflexa 
millor la grandesa i l’esperit d’un rei que les obres arquitectòniques. 
 
La seva construcció s’inicia el 1661 (el mateix any de l’empresonament de Fouquet), Le Nôtre 
serà l’arquitecte dels jardins. Les obres avancen molt ràpidament i el 1666 se celebra la 
primera festa. Les despeses que suposarà Versalles per a l’Estat seran realment molt grans, 
un 5% del total de les rendes brutes anuals. 
 
Simbòlicament i estèticament el palau, i sobretot els jardins, configuren un món fet a mida del 
rei i del seu poder absolut. Els jardins tenen tres grans zones que s’irradien a partir del palau 
(talment com el sol). La seva estructura segueix els paràmetres establerts per Le Nôtre i l’ús 
de la perspectiva, com a element ordenador i configuració d’un visió única de la totalitat. La 
natura és en tots els espais totalment controlada. El programa iconogràfic de totes les 
escultures escampades pel palau i la zona enjardinada està en funció de l’exaltació del rei. 
Alguns dels elements que podem trobar a Versalles són també utilitzats per Vatel en les seves 
escenografies: apolo al·legoria del rei sol sortint de les aigües, la font de Saturn... 
 
Versalles representa el gran esforç de glorificació del rei i del seu poder. 
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Jardins del palau de Vaux-le-Vicomte 
 
Nicolas Fouquet, que fou ministre de finances del rei, va fer construir el palau de Vaux-le-
Vicomte (situat prop de la ciutat de Maincy al sud-est de París). La seva construcció generà 
moltes despeses, utilitzà els millors artistes de l’època (l’arquitecte Luis Le Vau, el pintor 
Charles Le Brun i el paisatgista André le Nôtre) i fou construït en només un any. Era la primera 
vegada que els jardins d’un castell es projectaven seguint els paràmetres de la perspectiva per 
a generar un efecte de llunyania i amplitud. La combinació dels canals, estancs, escales i 
rampes representaven una innovació en l’època. Com en d’altres jardins en aquest també es 
feia ús d’estatuària mitològica, entre ella una estàtua d’Hèrcules de Farnesio, símbol del poder 
del propietari. El castell s’inaugurà el 17 d’agost del 1661. Fouquet s’accedí en les despeses i 
també en supèrbia i demostració de poder. El palau era més destacable del que tenia el rei 
Lluís XIV. Aquest dubtà de Fouquet i de les seves despeses. Fouquet fou arrestat i 
empresonat de per vida. El palau fou precintat. El mobiliari es va vendre i gran part d’aquest 
fou adquirit pel mateix Lluís XIV. Els artistes que havien treballat al palau van ser després 
contractats per treballar a Versalles. 
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3.5. Completem l’esquema de la pel·lícula: Un cop hem treballat, discutit i buscat informació sobre el que passa a la pel·lícula podeu 
completar l’esquema que ja vam veure, afegint nova informació sobre els diferents castells que s’esmenten, sobre els personatges i les seves 
històries. Podeu posar-hi informació o opinions i judicis. 
 

Vers 1670 
 

PALAU DE VERSALLES 
 
 
 
 
 

LLUÍS XIV (1638-1715) 
Rei de França. Rei Sol 

 
Dubte d’entrar en guerra amb Holanda 

 
 
 
 

Colbert ministre de finances 
Louvois ministre de guerra 

 
 

CORT REIAL 
 
 

Germà del rei 
 
 

Marquès de Lauzun 
 
 

Anne de Montausier 
Nova cortesana de la cort 

CASTELL DE CHANTILLY 
 
 
 
 
 

Príncep de CONDÉ 
Està arruïnat 

Convida el rei al seu castell per subjugar-lo a 
demanar els seus serveis per anar a la guerra  

i així rebre fons de l’estat. 
 
 
 
 

François VATEL 
Mestre de cerimònies de Condé 

Encarregat de preparar festins pel rei 
 

CASTELL DE VAUX-LE-VICOMTE 
(No apareix a la pel·lícula però és 

anomenat) 
 

 
 

Nicolas Fouquet 
Antic ministre de finances 

Acabarà a la presó per malversar fons. 
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A internet es pot trobar força informació i imatges dels personatges i dels castells que 
es treballen. 
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