
E
ra el petit dels vuit fills del jurista
Joan Pere Fontanella (Olot, 1575-Per-
pinyà, 1649) i amic de  del president de
la Generalitat Pau Claris (Barcelona,
1586-1641). Francesc Fontanella (Bar-
celona, 1622-Perpinyà, 1682-83) és
el representant més important de la se-

gona generació de poetes i autors dramàtics de l’è-
poca barroca al Principat de Catalunya. Està consi-
derat l’autor més ambiciós de la literatura barroca ca-
talana culta i un home combatiu per a dur a terme
la fundació d’un teatre culte i modern en català. En
el seu temps va gaudir d’una gran consideració com
a escriptor i ara ha estat recuperat de l’oblit gràcies
a l’esforç d’estudiosos com ara Pep Valsalobre, Ken-
neth Brown, Marc Sogues, Albert Rossich, Pep Vila,
Eulàlia Miralles, Maria Mercè Miró...

A Olot hi ha un monument dedicat al jurista Joan
Pere Fontanella (pare de Francesc Fontanella). Des
de la dècada de 1980, assegut a la punta del Passeig
de Barcelona, és el principal símbol del catalanisme
a la capital de la Garrotxa. Ho motiva que va ser con-
seller en Cap del Consell de Cent de Barcelona. Amb
aquest paper va estar al costat de Pau Claris en la pro-
clamació de la República Catalana (16 de gener de
1641), la qual només va durar fins al 23 de febrer,
quan els Braços Generals van proclamar comte de
Barcelona la persona de  Lluís XIII de Borbó (rei de
França)  i van deixar el Principat sota la sobirania de
la casa de Borbó. Al final de la Guerra dels Segadors
va haver de marxar d’una Catalunya que tornava a
l’àmbit dels Àustria i va morir. 

Els olotins guarden record de Joan Pere Fontanella
pel fet que un fill de la ciutat va tenir una transcen-
dència en aquella voluntat de lluita per la identitat.
Olotí també va ser Benet Fontanella, nascut el 1575
i ensenyat en lletres al convent del Carme. L’oncle va
ser abat de Sant Pere de Besalú (1611) i president de
la Generalitat (1620-1623). El paper dels Fontanella
olotins i vinculats a la Garrotxa en aquella Catalu-
nya que volia mantenir els drets polítics va ser de pri-
mer ordre.

GUERRA DELS SEGADORS 
De tota la família de juristes i polítics, Francesc Fon-
tanella (poeta i dramaturg) va ser el que va trans-
formar els sentiments personals i les vivències de l’è-
poca en poesia i teatre. Es tracta del vuitè fill del ju-
rista que té el monument a Olot i un dels  escriptors
més destacat del Barroc a Catalunya. A més de poe-
ta i dramaturg, Francesc Fontanella també va ser una
persona molt compromesa en la política secessio-
nista del Principat respecte de la monarquia aus-
triacista d’Espanya  i en l’annexió de Catalunya a la
monarquia borbònica de França.

Ben jove, va acompanyar el seu germà Josep a 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 ciutadella de Roses i part de l’actual de-

marcació de Tarragona, però Felip IV es mante-
nia ferm en la idea de recuperar Catalunya. A

Münster, Espanya no reconeixia els repre-
sentants dels territoris secessionistes (Ca-

talunya i Portugal), però França va dema-
nar un representant català al Consell de
Cent i la Generalitat per tal d’assessorar
l’ambaixada francesa. Les institucions ca-
talanes van escollir Josep Fontanella, el
qual amb el seu germà Francesc eren a
París el 10 de setembre del 1643. 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 tal com l’entenem ara: un territori ben de-
limitat, en el qual viu una població amb una

identitat col·lectiva que es regeix a través d’un
estat. La idea de nació-estat va sorgir per trobar

una solució a la guerra dels Trenta Anys (1641-1648),
la qual abastava quasi tot Europa. La nova ordena-
ció va acabar amb l’ordre dels estats feudals controlats
en base de llinatges nobiliaris que no concordaven
amb les identitats comunes dels habitants.

En aquell temps, Francesc Fontanella ja era una

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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autoritat en els àmbits culturals de Barcelona. El 1641
va signar un panegíric dedicat a l’acabat de morir Pau
Claris (president de la Generalitat). Escriu: «Sent així
Catalunya victoriosa cruel furor i còlera inhumana/
d’un rei injust, tormenta procel·losa/, d’una nació su-
perba, enveja insana/, quan nostre deputat, llum por-
tentosa/venç de tants enemics fúria tirana». És una
mostra de la poesia civil cultista de l’època. 

L’ESCRIPTOR 
El 1643 va ser l’encarregat de redactar la sentència
o Vexamen en vers i de to burlesc, com es feia llavors,
del certamen poètic que es va fer a Barcelona en mo-
tiu de l’arribada d’una relíquia de Sant Tomàs d’A-
quino. Francesc Fontanella va  escriure elegies (te-
mes tristos; més abans de malenconia) i poemes pas-
torals. Escriví uns romanços anomenats «giletes», en
els quals ell, el pastor Gilet, canta els amors i els me-
nyspreus de la pastora, Gileta. Va fer teatre barroc:
Amor, fermesa i porfia (1642), en què va barrejar 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
va acabar la rivalitat entre els dos pastors per la noia. 

En l’obra poètica destaca el sonet dedicat A la mort
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. 

En aquell temps ja havia començat la crisi de l’ho-
me modern i es tenia por a la mort 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
per vèncer l’oblit. Una tros de A la mort de Nise: «Fla-
mes més eclipsades que vençudes/ aurores algun dia
lluminoses/ ombres ja de ma vista tenebroses/ te-
nebroses, mortals, però volgudes».

El 1649 es va casar amb Helena Serra de Mollet
(filla d’un comerciant barceloní). El matrimoni no-
més va durar tres anys, perquè Helena va morir el
1652 a Olot. En aquell moment, Barcelona estava as-
setjada pels exèrcits de Castella (casa d’Àustria) i Olot
patia una epidèmia de pesta. Es creu que Helena Ser-
ra va viure i va emmalaltir en una casa de la família
a Olot. Va ser enterrada a la sepultura dels Fontanella
a la capella del Santíssim Sacrament de l’església par-
roquial de Sant Esteve. Segons explica l’historiador
olotí Josep Murlà, al 1954 van buidar les fosses de la
capella del Santíssim Sacrament per fer espai per a
l’actual capella dels Dolors. En el decurs de les ob-
res van treure 11 camions d’ossos que van ser por-
tats a la fossa comú del cementiri municipal.

Francesc i Helena va tenir un fill, Joan. Es creu que
mentre Helena Serra moria a Olot, Francesc Fonta-
nella patia el setge de Barcelona, el qual va finalit-
zar la guerra a favor del bàndol austriacista (mo-
narquia de Felip IV). En aquest darrer temps va es-
criure  lletres satíriques, romanços burlescs i, oca-
sionalment, temes obscens. Un exemple: «Grunyen
los molins/ de pur 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 renaixentista havien quedat en-
rere: l’home impulsat per les circumstàncies havia
après a explicar el contrast i el desengany. La pèrdua
d’il·lusions va ser el motiu que va portar Francesc
Fontanella a escriure el drama teatral Lo desengany,
en el qual va incorporar la ironia i la burla.  És a dir,
el desencantament i el distanciament, trets que
s’han relacionat amb els desenganys polítics del par-
tit profrancès o borbònic. El missatge final de l’obra
està en el fet que la solució resideix en la capacitat
de percebre el desengany  per poder superar l’engany,
cosa que dóna una visió del món menys apassionada,
però més lúcida. Lo desengany comença amb un dià-
leg entre els interlocutors. Un d’ells, Fama, diu:
«Alerta, amadors, alerta/ no fieu en les paraules». Du-
rant el Barroc, va sorgir la consciència de la muta-
bilitat (les persones i les coses canvien). La vida i el
pensament de Francesc Fontanella no seguien un tra-
jecte lineal, perquè Fontanella mudava segons les cir-
cumstàncies i la maduresa.

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 de Montaigne–. La més ca-
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CONTINUA A LA PÀGINA 8 ✒

P
oeta, autor dramàtic i prosista, l’obra es-
trictament poètica de Fontanella abas-
ta un corpus molt extens (prop de vint
mil versos distribuïts en unes tres-
centes trenta composicions) conservat

en trenta-un manuscrits i quatre impresos de l’è-
poca. Magnitud quantitativa a banda, la lectu-
ra de la seva obra manifesta una qualitat poèti-
ca, amplitud temàtica i genèrica, varietat mètrica
i ambició retòrica sense parió en la literatura mo-
derna en llengua catalana.

Progressivament, va quallant avui la consi-
deració que Fontanella és el poeta més impor-
tant –juntament amb Vicent Garcia, Rector de
Vallfogona–, no solament del barroc català sinó
inclús de tot el període modern en el domini lin-
güístic català.

El fet que la seva obra es desplegui en un con-
text històric i polític tan convuls i excepcional com
el de la guerra dels Segadors, afegit al compro-
mís polític de la família –arrenglerats en el «par-
tit francès», un ideari polític al qual Fontanella
va servir destacadament com a escriptor, polí-
tic i militar–, tot plegat afegeix valor a l’interès in-
trínsec de la seva poesia per tal com ben sovint
aquesta respon directament als estímuls del con-
text i de la pròpia peripècia biogràfica.

Que al segle XXI un poeta tan important dins
la tradició literària catalana de tots els temps com
Francesc Fontanella no tingui encara una edi-
ció crítica de la seva obra poètica és una anomalia
inacceptable. Cap tradició literària europea no
s’ho hauria de poder permetre.

A partir d’una primera edició de la poesia
completa de Fontanella a càrrec de l’estudiosa
vigatana Maria-Mercè Miró (del 1995) i de no-
tables  monografies isolades dedicades a aspectes
parcials de la figura del poeta i la seva obra a càr-
rec de diferents estudiosos catalans i estra-
ngers, a l’inici del segle XXI un grup d’investi-
gadors vinculat a l’Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat de Girona ha dedi-
cat una parell de llibres miscel·lanis a l’estudi de
la seva biografia, obra i context, un congrés ce-
lebrat a la UdG al 2006, i, en paral·lel ha difós la
figura del poeta i dramaturg barroc en estudis pu-
blicats en revistes científiques i en congressos in-
ternacionals.  Actualment està desenvolupant un
projecte de recerca finançat amb l’objectiu de dur
a terme l’edició crítica de la poesia completa, una
edició científica que en delimiti el corpus (i n’ex-
clogui les falses atribucions) i permeti afrontar

els nous estudis sobre la
seva obra a partir d’uns
textos fiables, el més pro-
pers possibles a la volun-
tat de l’autor.

Per fer-ho, comptem
amb investigadors de di-
verses universitats cata-
lanes, valencianes, nord-
americanes, canaden-
ques, franceses i italia-
nes, tots ells experts en la
literatura catalana mo-
derna i particularment
en la figura de Fontanella.
Com a resultats parcials
del projecte, estan apa-
reixent estudis monogrà-
fics sobre la complexa
transmissió de l’obra fon-
tanellana des de la sego-
na meitat del segle XVII
fins avui, mentre que en
un futur immediat està
prevista una antologia
poètica i la participació en
congressos i seminaris
internacionals per tal de
difondre l’ambiciosa –i
malauradament poc 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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