
ne (p. 45) de Vicent Garcia o en l’anònima Faula de Vulcano, Venus i Marte (p. 132-139). En el segon
d’aquests poemes Vulcà és tractat com un «pobre menestral» (p. 134) incapaç d’advertir «que lo rum-
bo de la xica [Venus] / no era propòsit per ell» (p. 133), motiu que l’ha dut a fer un mal casament –el
desengany matrimonial és un altre assumpte recurrent–, del qual no sap ni treure’n un profit econòmic.

Però aquest tractament de les temàtiques clàssiques no s’expressarà només amb el conreu de les
faules mitològiques burlesques, la metaliteratura o les apassionades descripcions de la lletgesa i l’esca-
tologia. Els autors, conscients de la realitat enganyosa que els envolta, també forçaran el seu enginy –el
concepte s’acosta a l’agudesa, la subtilesa– per reflectir formalment el món de les aparences, ja que la
veritat es troba dins de l’aparença. Així, faran servir una llarga llista de recursos formals per donar més
brillantor a la llengua literària, un seguit d’artificis com ara l’acumulació de figures retòriques, els jocs
de paraules, els laberints, els emblemes o la incorporació d’uns castellanismes (porfia, bissarra, hetxi-
sos, ditxa, lisongera) que en les etapes posteriors al xvii han estat qualificats d’atacs contra la puresa de
la llengua, però que han de ser valorats, com ho van ser a l’època, per la seva sonoritat poètica. El lec-
tor de Poesia catalana del barroc. Antologia trobarà una gran quantitat d’exemples que potencien l’en-
gany a través de l’enginy, majoritàriament en detalls significatius com l’ús de les antítesis, els jocs de
paraules o els dobles sentits, però també en composicions senceres, com la Sestina [...] castellana i ca-
talana juntamente atribuïda a Oròsia d’Agullana (p. 156-157) o el sonet de Llorenç Matheu i Sanz A
una mujer profana y tirana en el pedir (p. 201), elaborat exclusivament amb monosíl.labs. Els autors,
per tant, formalment hauran d’escollir entre les formes ampul.loses de l’engany o l’expressió més di-
recta del desengany, dues opcions estilístiques que habitualment, però, i d’acord amb la mixtura barro-
ca, quedaran fusionades en una mateixa composició.

Tots aquests aspectes es troben ben representats en els gairebé set mil versos de l’antologia res-
senyada, que compta també amb el mèrit de ser el primer recull destinat exclusivament a la poesia del
Barroc català, fins ara distribuïda en antologies que abastaven un període cronològic més ampli (Cas-
tellet-Molas, 1979; Grilli, 1998) o se centraven només en un tema (Rossich. Poesia eròtica i por-
nogràfica catalana del segle XVII, 1985) o en les figures canòniques de Francesc Vicent Garcia (Grilli,
1979; Rossich, 1985) i Francesc Fontanella (Miró, 1998). L’antologia de Rossich i Valsalobre propo-
sa, a més, un seguit de noves atribucions en poemes com A les llàgrimes de Fontano en la mort de Nise
(p. 270), tradicionalment atribuït a Fontanella, tot i que els antòlegs l’adjudiquen a Francesc Grano-
llachs, i sobretot en el considerable grup de poemes de Vicent Garcia que passarien a ser anònims. Els
textos, regularitzats segons la normativa actual i fixats d’acord amb els criteris d’edició que s’especi-
fiquen al pròleg (p. 25-36), ofereixen al lector actual una panoràmica del Barroc català molt comple-
ta, amb textos d’autors canònics (Garcia, Blanch, Fontanella, Romaguera) i composicions que es pu-
bliquen per primer cop. Aquesta panoràmica, però, arriba només fins al 1714, un tall històric –no
estètic ni epistemològic– que acaba amb Joan Bonaventura de Gualbes i no inclou poetes tan barrocs
com Agustí Eura. Sigui com sigui, Poesia catalana del barroc. Antologia, amb els suports didàctics
d’un pròleg precís (p. 13-36), una breu síntesi de cada poema i una cenyida anotació a peu de pàgina,
permet valorar amb comoditat uns poemes que reforcen la unitat de la tradició literària del segle xvii,
sobre la qual, com dèiem al començament, han pesat més els prejudicis del pensament il.lustrat que no
pas les lectures objectives.

Oriol Prat

Valsalobre, Pep / Sansano, Biel (ed.) (2006): Francesc Fontanella: una obra, una vida, un
temps. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel.la, 353 p. (Philologica: Sèrie Estudis, 1).

Al costat de Francesc Vicent Garcia, però ben lluny de la seva popularitat, la persona i l’obra de
Francesc Fontanella fan evident que, més enllà del rector, hi ha vida en el Barroc català. Malgrat l’ex-
tensió i la qualitat de la seva obra, bàsicament poètica i dramàtica, i amb honroses però comptadíssimes
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excepcions, el cert és que l’obra d’aquest autor ha patit l’oblit i el menyspreu que tradicionalment s’han
dedicat i es dediquen a la literatura d’aquesta època.

La gènesi d’aquest volum lloablement reivindicatiu –«Una manera de cridar l’atenció sobre un se-
gle que fins fa dues dècades gairebé no havia estat estudiat. O bé havia estat observat a través de la cros-
ta del menysteniment secular i la incomprensió de la literatura de l’època barroca»– començà l’any
2003, quan l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) celebrà el seu tretzè
col.loqui a la Universitat de Girona, havent decidit que la cultura literària de l’època moderna fos un
dels temes del col.loqui. De les converses i els debats entre els diferents especialistes que s’hi aplegaren
sorgí la idea de confegir aquest recull miscel.lani a l’entorn de la vida, l’obra i el temps del poeta i dra-
maturg barceloní.

El volum és el número 1 de la Sèrie Estudis de la col.lecció «Philologica», dirigida per Albert
Rossich, de l’editorial Vitel.la, la jove editora de Bellcaire d’Empordà que en poc temps s’ha conver-
tit en una editorial de referència pel que fa a les obres i els estudis relatius a l’època moderna. Els edi-
tors del volum, Pep Valsalobre i Biel Sansano, han reunit treballs de catorze estudiosos procedents de
nou institucions diferents, però amb una nodrida representació de la Universitat de Girona, com era lò-
gic d’esperar. El llibre està dividit en dos blocs: el primer aplega els treballs que estudien el context
històric, polític i cultural i, el segon, els que tracten directament de l’obra literària de Francesc Fonta-
nella. En els estudis de la primera part, Antoni Simon analitza la política de la monarquia espanyola
en afrontar les rebel.lions portuguesa i catalana i, doncs, la guerra que marcà la vida de Francesc Fon-
tanella i dels catalans del seu temps; Henry Ettinghausen, excel.lent coneixedor de la premsa contem-
porània dels fets, aporta dades de les relacions, informatives i alhora propagandístiques, de dos mo-
ments clau de la guerra: la batalla de Montjuïc i el setge de Barcelona; Òscar Jané hi estudia un aspecte
encara molt poc treballat, l’assimilació de l’exili del Sud en un territori que deixa de ser el nord de Ca-
talunya en ser annexat a la Corona francesa; el mateix es pot dir del treball d’Eulàlia Miralles, que en
certa manera es complementa amb l’anterior i que s’ocupa de la llengua usada en les impressions fe-
tes a Perpinyà durant la segona meitat del segle xvii. Ja en el segon bloc –el més extens–, Francesc Fe-
liu reflexiona sobre una qüestió sempre esmentada però poc treballada fins ara, el problema dels cas-
tellanismes en la llengua literària de Francesc Fontanella; Albert Rossich estudia la transmissió
textual, manuscrita i impresa, de la seva obra literària i completa la informació donada per Maria-
Mercè Miró; M. Àngels Herrero Herrero fa un repàs a la influència de Garcilaso de la Vega en la po-
esia amorosa fontanelliana; Montserrat Bonaventura i Ivars tracta de les sèries emblemàtiques barro-
ques i, especialment, de les contingudes en el corpus poètic de Fontanella; un veterà dels estudis sobre
el Barroc com Giuseppe Grilli aprofundeix en la figura de Pau Claris vista pel nostre autor i en el fet
que no hagi estat objecte de l’atenció que era de preveure; Joan Alegret, amb la seva remarcable eru-
dició habitual edita i analitza el sonet «Tronc infeliç...», rebutja que sigui dedicat a Pau Claris i mos-
tra que ha de ser dedicat al rei de França Lluís el Just, proclamat comte de Barcelona per la Generali-
tat de Catalunya; Jaume Pòrtulas, a partir del mite d’Astrea, aporta noves i interessants visions de
diferents aspectes de la Tragicomèdia Pastoral d’Amor, Firmesa i Porfia; igual que també en fa Pep
Valsalobre, i també sobre el teatre de Fontanella, però en aquest cas referides a Lo Desengany; Maria-
Mercè Miró, la principal editora de l’obra fontanelliana, edita el darrer text que romania inèdit, la far-
sa barroca L’ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador de Bugia; clou el volum el dramaturg
Albert Mestres amb una proposta de posada en escena de la Tragèdia Pastoral d’Amor, Firmesa i Por-
fia, que és de desitjar que arribi finalment als escenaris –com hi va arribar anys enrere, i exitosament,
com ja havia intuït Xavier Fàbregas encara en temps de la Dictadura franquista, el muntatge de Lo de-
sengany.

Tal com assenyalen els editors del volum: «Segurament fins ara, cap altre escriptor en llengua ca-
talana dels segles xvi, xvii i xviii –llevat, potser, de Joan Ramis– no ha comptat amb un pomell d’es-
tudis semblant i amb un balanç d’aportacions tan notable». Efectivament, aquest recull d’estudis enri-
queix notablement el coneixement que teníem d’aquest autor i d’aquest període i mostra l’encert
d’esperonar la recerca sobre aquests temes. Per això cal felicitar els curadors del volum i la Secció Fran-
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cesc Eiximenis de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la Universitat de Girona, que
n’ha promogut la publicació.

August Bover i Font
Universitat de Barcelona

Teatre burlesc català del segle XVIII. Edició crítica de Josep M.Sala-Valldaura. Barcelona: Barci-
no, 2007, 392 p.

El Segle de les Llums és un segle de fosca per a la literatura culta dins l’àmbit català (l’excepció
és Menorca, únic territori en l’època lliure del jou borbònic); però en canvi és el període que l’expres-
sió popular, tradicionalment de transmissió oral, comença a posar-se per escrit, i particularment el tea-
tre. Teatre burlesc estudiat modèlicament per Antoni Serrà que, després d’un estudi pioner sobre la
matèria (1987), va editar una bona selecció d’Entremesos mallorquins (ENC 1995), i que ara s’amplia
substancialment amb l’edició de Josep M. Sala-Valladaura d’una tria de: una lloa, tres entremesos, una
comèdia i un monòleg que acaba de publicar Barcino a la col.lecció «Biblioteca Baró de Maldà», nú-
mero 4, de Els Nostres Clàssics. Són peces que només escadusserament entraven en el teatre comercial
com a complement circumstancial de les obres importants sempre en castellà. El català sobrevivia al
lingüicidi espanyol en la tradició popular, en les diversions domèstiques realitzades en cases particulars
o en les celebracions gremials i camperoles. Es tracta d’una activitat dramàtica de signe còmic, que fa
burla dels costums establerts, així com de l’autoritat i de la cultura dominants. En conseqüència sempre
ha estat una producció sota sospita, menystinguda pels il.lustrats i les històries literàries a l’ús, que no-
més darrerament està sent objecte de rescat i d’anàlisis lliures de prejudicis estètics i morals i més aten-
tes als valors antropològics i específicament teatrals. Sala Valladarua considera que «l’oblit histo-
riogràfic del teatre burlesc representa un error no només antropològic, sinó també literari» (33). Una
producció escènica en llengua catalana que abraça principalment entremesos, sainets i col.loquis, i que
té gairebé sempre caràcter burlesc, procedent del món de la farsa i del Carnaval, i que per tant s’arrela
en una tradició antiga que remunta a l’època tardomedieval quan es tipifiquen personatges i situacions
tendents a provocar una comicitat primària, immediata i redundant, a l’abast de tothom. Es constata,
però, que des de començaments del xix hi ha una distanciació de la pura farsa i una aproximació als te-
mes i motius costumistes, més propers a la quotidianitat del moment.

Entre les característiques d’aquest tipus de teatre hi ha el vers, preferentment l’heptasíl.lab, element
imprescindible que facilitava la memorització per part d’intèrprets no professionals, car el draconià sis-
tema teatral espanyol impedia la formació de companyies d’actors exclusivament catalans que pogues-
sin fer del teatre en català una professió de la qual viure; l’actuació en mans exclusivament masculines,
d’acord amb l’atàvica tradició d’excloure les dones dels rols actius i visibles de la societat; l’escenogra-
fia sumària per pura manca de recursos; l’espai privat urbà, en cases particulars o en locals gremials, o
en la perifèria rural, en les eres, les entrades o les cuines de les cases de camp, lluny de la mirada del po-
der; i el temps festiu, ocasió d’encontres col.lectius on calia usar l’única llengua coneguda per tothom.

Sala-Valldaura ha fet una selecció pertinent i diversa a l’hora de publicar mostres representatives
d’aquest teatre setcentista en llengua catalana. D’una banda qualifica de paròdia una de les peces més
extenses de la tria: l’Entremès burlesc de dos estudiants, una comèdia que parodia el codi teatral barroc,
on presenta un dels típics personatges del teatre còmic: l’estudiant afamegat, hereu dels criats de la
Commedia dell’Arte, com el Zan Ganassa (Alberto Naselli) que la va introduir a la Península Ibèrica en
el darrer terç del s. xvi, un nom expressiu (ganassa) que encara pervivia en l’estudiant Cassussa d’un
sainet de mitjans del xix. Una gana que esmola l’enginy i que és motor de l’acció. D’altra banda iden-
tifica com a sàtira política (primera en el seu gènere) l’Entremès del Batlle i cort dels Borbolls amb la
seva Loa, datat el 1755, i que apunta contra l’organització municipal borbònica decretada d’ençà la
Nova Planta, amb batlles i regidors corruptes i botiflers, la fidelitat dels quals al nou poder imposat per
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