
E
ra el petit dels vuit !lls del jurista
JoanPereFontanella (Olot,"#$#-Per-
pinyà,"%&') iamicde delpresidentde
la Generalitat Pau Claris (Barcelona,
"#(%-"%&").FrancescFontanella (Bar-
celona, "%))-Perpinyà, "%()-(*) és
el representantmés importantde lase-

gona generació de poetes i autors dramàtics de l’è-
pocabarrocaal Principat deCatalunya. Està consi-
derat l’autormésambiciósde la literaturabarrocaca-
talana culta i un home combatiu per a dur a terme
la fundaciód’un teatre culte imodernencatalà. En
el seu tempsvagaudird’unagranconsideraciócom
a escriptor i ara ha estat recuperat de l’oblit gràcies
a l’esforçd’estudiosos comaraPepValsalobre,Ken-
nethBrown,MarcSogues,AlbertRossich, PepVila,
EulàliaMiralles,MariaMercèMiró...

AOlothihaunmonumentdedicatal jurista Joan
PereFontanella (paredeFrancescFontanella).Des
de ladècadade"'(+, assegut a lapuntadel Passeig
deBarcelona, éselprincipal símboldel catalanisme
a lacapitalde laGarrotxa.Homotivaquevasercon-
sellerenCapdelConselldeCentdeBarcelona.Amb
aquestpapervaestaralcostatdePauClarisen lapro-
clamació de la República Catalana ("% de gener de
"%&"), la qual només va durar !ns al )* de febrer,
quan els Braços Generals van proclamar comte de
Barcelona la personade Lluís XIII deBorbó (rei de
França) i vandeixar elPrincipat sota la sobiraniade
la casadeBorbó.Al!nalde laGuerradels Segadors
va haver demarxar d’una Catalunya que tornava a
l’àmbit dels Àustria i vamorir.

ElsolotinsguardenrecorddeJoanPereFontanella
pel fet que un!ll de la ciutat va tenir una transcen-
dència enaquella voluntat de lluita per la identitat.
Olotí tambéva serBenetFontanella, nascut el"#$#
i ensenyaten lletresal conventdelCarme.L’oncleva
serabatdeSantPeredeBesalú ("%"") i presidentde
laGeneralitat ("%)+-"%)*). El paperdelsFontanella
olotins i vinculats a la Garrotxa en aquella Catalu-
nyaquevoliamantenirelsdretspolíticsvaserdepri-
mer ordre.

GUERRA DELS SEGADORS
Detota la famíliade juristes ipolítics, FrancescFon-
tanella (poeta i dramaturg) va ser el que va trans-
formarels sentimentspersonals i lesvivènciesde l’è-
poca enpoesia i teatre. Es tracta del vuitè!ll del ju-
ristaque téelmonumentaOlot i undels escriptors
mésdestacatdelBarrocaCatalunya.Amésdepoe-
ta idramaturg,FrancescFontanella tambévaseruna
personamolt compromesa en la política secessio-
nista del Principat respecte de la monarquia aus-
triacista d’Espanya i en l’annexió deCatalunya a la
monarquia borbònica de França.

Ben jove, va acompanyar el seugermà Josepa la
conferència de pau de Münster (Westfalia). En
aquell moment, la major part de Catalunya estava
sota domini franco-català. Els àustries només con-
servaven la ciutadelladeRoses i part de l’actualde-

marcació de Tarragona, però Felip IV esmante-
nia ferm en la idea de recuperar Catalunya. A
Münster, Espanya no reconeixia els repre-
sentants dels territoris secessionistes (Ca-
talunya iPortugal), peròFrançavadema-
nar un representant català al Consell de
Cent i laGeneralitat per tal d’assessorar
l’ambaixadafrancesa.Les institucionsca-
talanes vanescollir JosepFontanella, el
qual ambel seugermàFrancesc erena
París el "+de setembre del "%&*. El pa-
per de Francesc era el de secretari per-
sonal del seu germà.
A Münster va ser on es va tractar per

primera vegada el concepte de nació-es-
tat talcoml’entenemara:unterritoribende-

limitat, enel qual viuunapoblació ambuna
identitat col·lectivaque es regeix a travésd’un

estat. La idea de nació-estat va sorgir per trobar
unasolucióa laguerradelsTrentaAnys ("%&"-"%&(),
la qual abastava quasi tot Europa. La nova ordena-
cióvaacabarambl’ordredelsestats feudalscontrolats
enbasede llinatges nobiliaris queno concordaven
amb les identitats comunes dels habitants.

En aquell temps, Francesc Fontanella ja erauna

R

El llinatge
olotí del

gran autor
del Barroc
El poeta i dramaturg Francesc Fontanella,
considerat l’escriptor més important de la

literatura barroca catalana culta, era el vuitè fill
del jurista garrotxí Joan Pere Fontanella
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TEXT XAVIER VALERI

FOTOS:
! Sobre aquestes
línies, detall de la
portada d’una edició
recent de
Lo desengany, una
de les obres més
destacades de
Francesc Fontanella.
1. Monument
dedicat al jurista
Joan Pere
Fontanella, pare de
Francesc Fontanella,
que hi ha al passeig
de Barcelona d’Olot.
XAVIER VALERI
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autoritatenelsàmbitsculturalsdeBarcelona.El"%&"
vasignarunpanegíricdedicata l’acabatdemorirPau
Claris (presidentde laGeneralitat).Escriu: «Sentaixí
Catalunyavictoriosacruel furor i còlera inhumana/
d’unrei injust, tormentaprocel·losa/,d’unanaciósu-
perba,enveja insana/,quannostredeputat, llumpor-
tentosa/vençde tants enemics fúria tirana». Ésuna
mostra de la poesia civil cultista de l’època.

L’ESCRIPTOR
El "%&* va ser l’encarregat de redactar la sentència
oVexamenenvers ide toburlesc, comes feia llavors,
del certamenpoèticqueesva feraBarcelonaenmo-
tiu de l’arribada d’una relíquia de Sant Tomàs d’A-
quino. Francesc Fontanella va escriure elegies (te-
mes tristos;mésabansdemalenconia) ipoemespas-
torals.Escrivíuns romançosanomenats «giletes», en
elsquals ell, el pastorGilet, cantaels amors i elsme-
nyspreus de la pastora, Gileta. Va fer teatre barroc:
Amor, fermesa i por!a ("%&)), enquèvabarrejar es-
cenes de lirisme i escenes còmiques; l’amor de
Fontano (ell mateix) i Guidèmio per Elisa, després
d’un seguit de malentesos la renúncia de Fontano
vaacabar la rivalitat entreelsdospastorsper lanoia.

Enl’obrapoèticadestacaelsonetdedicatAlamort
de Nise. No està clar qui era Nise. Durant temps es
va creure que era la primera esposa, Helena Serra;
però estudis recents l’assenyalen dins la Barcelona
conventual de l’època.

Enaquell temps jahaviacomençat lacriside l’ho-
memodern i es tenia por a lamort mès enllà de la
mort física. És a dir, temien l’oblit i per això Fonta-
nella feia ús de l’escriptura en tant que instrument
pervèncer l’oblit.Una trosdeAlamortdeNise: «Fla-
mesméseclipsadesquevençudes/auroresalgundia
lluminoses/ ombres ja dema vista tenebroses/ te-
nebroses,mortals, però volgudes».

El "%&' es va casar ambHelena Serra deMollet
(!lla d’uncomerciantbarceloní). Elmatrimonino-
més va durar tres anys, perquè Helena va morir el
"%#)aOlot.Enaquellmoment,Barcelonaestavaas-
setjadapelsexèrcitsdeCastella (casad’Àustria) iOlot
patiaunaepidèmiadepesta.EscreuqueHelenaSer-
ra va viure i va emmalaltir enuna casa de la família
aOlot.Vaserenterradaa lasepulturadelsFontanella
a lacapelladelSantíssimSacramentde l’esglésiapar-
roquial deSantEsteve. Segonsexplica l’historiador
olotí JosepMurlà, al"'#&vanbuidar les fossesde la
capella del SantíssimSacrament per fer espai per a
l’actual capella dels Dolors. En el decurs de les ob-
res van treure "" camions d’ossos que van ser por-
tats a la fossa comúdel cementirimunicipal.

Francesc iHelenava tenirun!ll, Joan.Escreuque
mentreHelenaSerramoria aOlot, FrancescFonta-
nella patia el setge de Barcelona, el qual va !nalit-
zar la guerra a favor del bàndol austriacista (mo-
narquia deFelip IV). En aquest darrer temps va es-
criure lletres satíriques, romanços burlescs i, oca-
sionalment, temesobscens.Unexemple: «Grunyen
losmolins/ depur rovellats/mentre la duana/ està
per llogar».

DE L’OPTIMISME AL DESENGANY
Al segle XVII, l’harmonia i l’optimisme que havien
marcat la literatura renaixentistahavienquedat en-
rere: l’home impulsat per les circumstàncies havia
aprèsaexplicarel contrast i eldesengany.Lapèrdua
d’il·lusions va ser el motiu que va portar Francesc
Fontanella aescriureeldrama teatralLodesengany,
en el qual va incorporar la ironia i la burla. És a dir,
el desencantament i el distanciament, trets que
s’hanrelacionatambelsdesenganyspolíticsdelpar-
tit profrancèsoborbònic. Elmissatge!nalde l’obra
està en el fet que la solució resideix en la capacitat
depercebreeldesengany perpodersuperar l’engany,
cosaquedónaunavisiódelmónmenysapassionada,
peròmés lúcida.Lodesenganycomençaambundià-
leg entre els interlocutors. Un d’ells, Fama, diu:
«Alerta,amadors,alerta/no!euenlesparaules».Du-
rant el Barroc, va sorgir la consciència de la muta-
bilitat (les persones i les coses canvien). La vida i el
pensamentdeFrancescFontanellanoseguienuntra-
jecte lineal,perquèFontanellamudavasegons lescir-
cumstàncies i lamaduresa.

Els antecedents del pensament barroc eren els
clàssics Sèneca i Plató i el pensador Michel de
Montaigne: «La pressumpció és el mal natural de
l’home –escriví Michel deMontaigne–. Lamés ca-
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CONTINUA A LA PÀGINA 8"

Poeta,autordramàtic iprosista, l’obraes-
trictamentpoèticadeFontanellaabas-
tauncorpusmoltextens (propdevint
milversosdistribuïtsenunestres-cen-
tes trentacomposicions)conservaten

trenta-unmanuscrits i quatre impresos de l’è-
poca.Magnitud quantitativa a banda, la lectu-
rade la sevaobramanifestaunaqualitatpoèti-
ca,amplitudtemàticaigenèrica,varietatmètrica
iambicióretòricasenseparióenlaliteraturamo-
derna en llengua catalana.

Progressivament, va quallant avui la consi-
deració queFontanella és el poetamés impor-
tant –juntament amb Vicent Garcia, Rector de
Vallfogona–,nosolamentdelbarroccatalàsinó
inclúsdetotelperíodemoderneneldomini lin-
güístic català.

El fetquelasevaobraesdespleguienuncon-
texthistòricipolítictanconvulsiexcepcionalcom
el de la guerra dels Segadors, afegit al compro-
míspolíticde la família–arrengleratsenel«par-
tit francès», un ideari polític al qual Fontanella
va servir destacadament com a escriptor, polí-
tic imilitar–, totplegatafegeixvalora l’interès in-
trínsecde la sevapoesiaper tal combensovint
aquestarespondirectamentalsestímulsdelcon-
text i de la pròpia peripècia biogrà!ca.

QuealsegleXXIunpoeta tanimportantdins
latradicióliteràriacatalanadetotsels tempscom
Francesc Fontanella no tingui encara una edi-
ciócríticadelasevaobrapoèticaésunaanomalia
inacceptable. Cap tradició literària europeano
s’hohauria depoder permetre.

A partir d’una primera edició de la poesia
completa de Fontanella a càrrec de l’estudiosa
vigatanaMaria-MercèMiró (del "''#) i de no-
tables monogra!esisoladesdedicadesaaspectes
parcialsdela!guradelpoeta i lasevaobraacàr-
rec de diferents estudiosos catalans i estra-
ngers, a l’inici del segle XXI un grup d’investi-
gadors vinculat a l’Institut deLlengua iCultura
Catalanes de la Universitat de Girona ha dedi-
catunaparellde llibresmiscel·lanisa l’estudide
la sevabiogra!a, obra i context, un congrés ce-
lebrat a laUdGal)++%, i, enparal·lel hadifós la
!guradelpoetaidramaturgbarrocenestudispu-
blicatsenrevistescientí!quesiencongressosin-
ternacionals. Actualmentestàdesenvolupantun
projectederecerca!nançatambl’objectiudedur
atermel’ediciócríticadelapoesiacompleta,una
ediciócientí!caqueendelimitielcorpus(in’ex-
clogui les falses atribucions) i permeti afrontar

els nous estudis sobre la
seva obra a partir d’uns
textos!ables,elméspro-
perspossiblesa lavolun-
tat de l’autor.

Per fer-ho, comptem
ambinvestigadorsdedi-
verses universitats cata-
lanes,valencianes,nord-
americanes, canaden-
ques, franceses i italia-
nes, totsellsexpertsen la
literatura catalana mo-
derna i particularment
enla!guradeFontanella.
Com a resultats parcials
del projecte, estan apa-
reixentestudismonogrà-
!cs sobre la complexa
transmissiódel’obrafon-
tanellanadesde la sego-
na meitat del segle XVII
!ns avui,mentre que en
un futur immediat està
prevista una antologia
poèticai laparticipacióen
congressos i seminaris
internacionals per tal de
difondre l’ambiciosa –i
malauradamentpoc co-
neguda– obra del poeta
barceloní d’arrels oloti-
nes./PEP VALSALOBRE
(Grup de recerca de l’obra i
vida de Francesc Fontanella,
Universitat de Girona)

L’estat actual
de la recerca

Un grup d’investigadors vinculat a l’Institut de Llengua i
Cultura Catalanes de la Universitat de Girona fa uns anys que
estudia de manera exhaustiva l’obra de Francesc Fontanella

FOTOS:
! Sobre aquestes
línies, la portada
d’un dels
treballs sobre
Francesc
Fontanella fruit
de la recerca
que se n’està
fent a la UdG.
2. Alguns dels
integrants del
Grup de recerca
de l’obra i vida
de Francesc
Fontanella
(UdG).
D’esquerra a
dreta, a dalt,
Marc Sogues,
Albert Rossich,
Eulàlia Miralles
i Verònica
Zaragoza;
a baix, Pep
Valsalobre,
Anna Garcia
Busquets i
Marta Castaño.
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lamitosa de les criatures és l’home i a la vegada és
lamésorgullosa». Enelprimer versdelpoemaDes-
engany del Món (diferent de l’obra de teatre), Fon-
tanelladiu: «Passenedats i vides/abmoviment sub-
til/ lesunesmos segueixen/a les altres seguim/Los
anys se precipiten/ tan veloçment al !/ que es co-
mençar a viurer/ començar amorir».

Es vaacabar la guerra. Si béFelip IVhaviahagut
demantenir els furs i els privilegisdeCatalunya, els
catalansquehavienoptatper lacasadeBorbó(fran-
cesa)havienperdut.Aixídoncs,Fontanellaesvad’ha-
ver d’exiliar al Rosselló (acabat de ser incorporat a
França), on es va casar amb Estàsia d’Ardena i Ça-
bastida (una noia també exiliada), la qual li va do-
nar un altre !ll. Poc després Estàsia vamorir. Tot i
queFontanella cercavaels escenarisperals seuses-
crits a França i aCatalunya,Góngora iGarcilasode
la Vega van ser els seus models literaris. Les tècni-
quespoètiquesqueempravaeren lesmateixesque
les dels autors del Segle d’Or castellà. Usava molts
de castellanismes i neologismes, perquè el castellà
era la llenguaquedominava.També té textosen lla-
tí i en francès i se sap que rebé in,uències de l’ita-
lià.

Poc després de la mort d’Estàsia d’Ardena fou
quanFrancescFontanellavaentrara l’OrdedelsPre-
dicadors al conventdeSantDomènecdePerpinyà.
El "%%+ en va ser designat prior i s’hi vadoctorar en
Teologia.Entreel"%%* i el"%$*vaexercir comapro-
fessor de dret canònic a laUniversitat de Perpinyà.
Enaquestperíode, les temàtiquesamorosesvanallu-
nyar-se de la seva obra i la religió va prendre-hi un
paperpredominant.Tambéva feralgunescritdeca-
ire polític d’elogi a les armes franceses. Es creuque
vamorir a Perpinyà durant el "%(*, però es desco-
neix on va ser enterrat. !
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Tot i queen l’actualitatnosiguiunautorprecisamentpopular, l’o-
bradeFrancescFontanella és consideradacabdal en lahistòria
de la literatura catalana. Per exemple, laGranEnciclopèdiaCa-

talanan’assegura que «Fontanella és undels escriptorsmés interes-
sants del s. XVII català; la seva obra no fou redescoberta !ns a la Re-
naixença(Rubió iOrs,Pers iRamona,elqual l’edità fragmentàriament),

i encaramodernament és, en una gran
part, inèdita». I alNou diccionari "# de
la literatura catalana s’hi pot llegir que
«la seva in,uència,potserno tanevident
comladeFrancescVicentGarcia, éscla-
ra en els autors de la Renaixença: con-
nectaambelbucolismedelsprimers ro-
màntics, comRubió i Ors i Martí i Cor-
tada.Modernament, l’ediciócríticade les
sevesobreshaestatabordadaperMaria-
MercèMiró».

Tot i aquella manca de popularitat,
una simple recerca amb el seu nom
permet descobrir que a Internet hi ha
molts continguts relacionats amb la
vida i l’obra de Francesc Fontanella,

entre els quals biogra!es, algunesde les sevesobres, i!ns i tot vídeos
en qué són recitats poemes seus. També s’hi pot trobar, al web de la
UdG, un vídeo que recull la comunicació que la !lòlogaMariaMer-
cèMiróvapresentar «sobreFrancescFontanella iGarraver,poeta idra-
maturgdelbarroc català, i sobre la importànciaqueva tenir enel ves-
sant literari, social i cultural» enunes jornadse sobre el Barroc català
celebrades el desembre del "'($./DdG

Elogis en línia
FOTOS:
3. Portada d’un
volum sobre el
teatre barroc català,
amb obres de
Francesc Fontanella.
4. Casa d’Olot que
havia estat
propietat de la
família Fontanella.
5. El Crist, obra de
Ramon Amadeu,
de la capella del
Santíssim
Sacrament de
l’església de Sant
Esteve d’Olot, on va
ser enterrada Helena
Serra, primera
esposa de Francesc
Fontanella; de la
sepultura de la
família Fontanella
i de les d’altres
famílies olotines no
se’n conserva res.
6. Autorització
eclesiàstica per
publicar el Panegíric
de Pau Claris (1641).
7. Portada de
Diàlegs dels morts.
8. Una pàgina del
manuscrit de Lo
desengany que es
conserva a la
Biblioteca de
Catalunya.
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