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Resum: Aquest article se centra en l’estudi del tractament de l’erotisme en algunes de les
composicions pòetiques de Francesc Fontanella (1622-1682/3). El treball estudia quinze epístoles
literàries que l’autor va dedicar a les monges dels convents dels Àngels i de Jerusalem de Barcelona
GXUDQWODGqFDGDGH(VGLYLGHL[HQGXHVSDUWVDODSULPHUDV·LGHQWLÀTXHQOHVFRPSRVLFLRQV
objecte d’estudi, es presenten breument i s’aclareixen alguns problemes relacionats amb la seva
transmissió. A la segona s’analitzen detalladament totes les referències eròtiques presents als textos.
Aquesta anàlisi, d’una banda, permet presentar una interpretació del sentit argumental del conjunt
epistolar. D’altra banda, permet de presentar una caracterització de la visió fontanellana de l’eròtic.
Això últim es fa comprant aquesta visió amb l’habitual en el temps del barroc, i analitzant les
estratègies retòriques i de representació de que l’autor se serveix en el tractament de l’erotisme.
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Abstract: This article focuses on the study of the treatment of eroticism in some of the poetic
FRPSRVLWLRQVIURP)UDQFHVF)RQWDQHOOD  7KHSDSHUVWXGLHVÀIWHQOLWHUDU\HSLVWOHV
whisch Fontanella dedicated to the nuns of the convent of Els Àngels and Jerusalem of Barcelona
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second part discusses in detail all erotic references present in text. This analysis, on one hand, allows
to present an interpretation of the meaning of the whole story contained in the letters. Moreover,
it allows to present a characterization of the erotic vision of Fontanella. This is done by comparing
this vision with the usual one at the time of baroque, as well as by analyzing the rhetorical strategies
and the representation strategies that the author uses in the treatment of eroticism
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1. Introducció1
La recepció de la literatura catalana d’època moderna ha estat tradicionalment problemàtica. La causa
principal d’aquesta situació es troba en el fet que investigadors i públic lector s’hi han aproximat
FRQGLFLRQDWVSHUXQFRQMXQWG·DSULRULVPHVKHUHWDWVGHODKLVWRULRJUDÀDOLWHUjULDTXHREVWDFXOLW]DYHQ
la comprensió del període i la seva justa valoració en termes objectius (Rossich 1997). Aquest
conjunt de prejudicis, gestats durant la Renaixença, consolidats durant el Noucentisme i transmesos
acríticament durant bona part del segle XX, són principalment de tres tipus: lingüístics, estèticliteraris i morals. Pel que aquí ens interessa, voldria centrar l’atenció en aquests últims, i precisar
que sorgeixen, sobretot, com una reacció de rebuig envers el tractament que la literatura del barroc
fa de la sexualitat. És important entendre, però, que aquest rebuig és el producte d’una visió del
món molt determinada, la de la moral burgesa, puritana i benpensant del tombant del segle, que
considerava el sexe com un tema tabú o, en tot cas, inapropiat per a una literatura culta.
El primer pas en el camí de la superació d’aquest enfocament va ser la publicació l’any 1985 de
l’antologia 3RHVLDHUzWLFDLSRUQRJUjÀFDFDWDODQDGHOVHJOH[YLL, a càrrec d’Albert Rossich (Rossich ed. 1985),
que deixava enrere els prejudicis morals i abordava la comprensió dels textos des d’una ambició
QHWDPHQWÀOROzJLFDLOLWHUjULD(OUHFXOOFRQWpSRHPHVDQzQLPVLG·DXWRUVFRQHJXWV'·DTXHVWV
últims, la majoria són de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona. No hi apareix, en canvi,
l’altre gran nom de la poesia en català del XVII: «Contra allò que hauria estat desitjable, no he pogut
incloure res de Fontanella: els textos eròtics que en conec són passatges de la seva obra dramàtica
Lo desengany inseparables del context» (Rossich 1985: xviii). L’absència és comprensible perquè l’any
de la publicació de l’antologia de Rossich la poesia de Francesc Fontanella no havia estat mai editada
GHIRUPDFRPSOHWDSHUODTXDOFRVDHQFDUDHUDSRFLPDOFRQHJXGD9DVHUSXEOLFDGDÀQDOPHQW
l’any 1995, en una edició de Maria-Mercè Miró (Miró ed, 1995), que, ara per ara, és l’única que
recull tota l’obra poètica de l’autor i que és la que m’ha permès de constatar l’existència d’algunes
composicions poètiques de temàtica eròtica, al marge de la producció dramàtica de Fontanella.
L’article que presento a continuació s’ocupa, precisament, de l’estudi d’alguns d’aquests textos i
V·RUJDQLW]DHQGXHVSDUWVDODSULPHUDHVSHFLÀFRTXLQHVVyQH[DFWDPHQWOHVFRPSRVLFLRQVREMHFWH
d’estudi, aclareixo alguns problemes relacionats amb la transmissió dels textos i els situo dins
el corpus poètic de l’autor. La segona part, força més extensa, es divideix en dos subapartats,
cadascun dels quals presenta el comentari d’un grup de textos. Aquests comentaris han de servir
SHULGHQWLÀFDULDQDOLW]DUOHVUHIHUqQFLHVGHFDUjFWHUHUzWLFDPEXQREMHFWLXGREOHG·XQDEDQGD
HQHOSODDUJXPHQWDOSHUPHWUDQDFODULUGLYHUVRVDVSHFWHVÀQVDUDRSDFVGHOVLJQLÀFDWGHFDGDWH[W
i del conjunt analitzat. D’altra banda, serviran, també, per a comprendre les principals estratègies
retòriques i de representació emprades per Fontanella en el tractament de l’eròtic. A les conclusions,
1

Aquest treball s’inscriu en el projecte de recerca del Ministerio de Economía y Competitividad, ref. FFI2012-37140/FILO, i sintetitza alguns dels
SULQFLSDOVUHVXOWDWVGHOWUHEDOOGHÀQDOGHPjVWHUHQLQLFLDFLyDODUHFHUFDHQ+XPDQLWDWVGHOD8QLYHUVLWDWGH*LURQDGHIHQVDWSHUO·DXWRUG·DTXHVW
article el setembre de 2013 (veg. SOGUES 2013). Vull agrair especialment les contribucions realitzades pels membres del tribunal Albert Rossich, Pep
Valsalobre i Eulàlia Miralles, així com per les investigadores Verònica Zaragoza i Mercè Gras.
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presentaré una interpretació de conjunt dels textos i, a la llum dels resultats obtinguts en la seva
anàlisi, miraré de sintetitzar els trets més característics de l’erotisme fontanellà.
2. Presentació i tria dels textos
Durant la dècada de 1640 Francesc Fontanella va compondre una quarantena d’epístoles literàries.
Es tracta de textos de temàtica habitualment amorosa i, sovint, de caràcter jocós, que combinen
HOYHUVLODSURVDÀQVLWRWGLQVGHODPDWHL[DFRPSRVLFLy4XLQ]HG·DTXHVWHVFDUWHVFRPSRVLFLRQV
conformen un intercanvi epistolar entre l’autor i dues comunitats de monges de la ciutat de
Barcelona, la de dominiques del convent dels Àngels i Peu de la Creu, i la de clarisses del monestir
de Santa Maria de Jerusalem.2 Aquestes quinze epístoles seran l’objecte d’estudi del present article.
Com la major part de l’obra de Fontanella, aquestes composicions es van transmetre de forma
H[FOXVLYDPHQWPDQXVFULWDGHVGHOPRPHQWGHODVHYDUHGDFFLyÀQVDO·HGLFLyGH0LUy0DOJUDWTXH
meritòria en el seu moment i encara de gran utilitat avui en dia, aquesta edició presenta, però,
diverses mancances, d’entre les quals, pel que aquí ens interessa, la més remarcable és que ordena
les composicions segons temàtiques i, dins de cada temàtica, segons formes mètriques. L’opció era
acceptable en el moment que es realitzà l’edició, perquè hom pensava que no existia cap ordenació
GHOV WH[WRV À[DGD SHU O·DXWRU SHUz DYXL VDEHP TXH OHV FRPSRVLFLRQV GHOV PDQXVFULW  GH OD
Biblioteca Lambert Mata de Ripoll van ser molt probablement recopilades i ordenades pel mateix
Fontanella (Rossich & Miralles 2014), la qual cosa ens obliga a llegir l’obra poètica de l’autor en
l’ordre que aquest manuscrit estableix. És per això que en el present article utilitzaré la numeració
que es deriva d’aquesta ordenació –i no pas la proposada per Miró– a l’hora de referir-me a les
cartes.3 Amb tot, i atès que la de Miró és l’única edició disponible, considero oportú que el lector
disposi de la taula de correspondència entre les dues numeracions per tal que, si ho desitja, hi pugui
localitzar els textos complets.
Manuscrit
de Ripoll

Edició Miró
(1995)

«Molt alta i serena princesa...»

I

349

©0ROWPDJQtÀFLHVIRUoDWFDYDOOHUª

II

350

«Ínclita i soberana princesa...»

III

351

«Oïu, senyores devotes...»

IV

307

«A vós, bellíssima infanta...»

V

348

Títol

2 1RpVSRVVLEOHDÀUPDUGHIRUPDFRQFORHQWVLHOVWH[WRVVLJQDWVSHUOHVUHOLJLRVHVYDQVHUUHDOPHQWHVFULWVSHUDTXHVWHVRVLHOVGHYHPDODSORPDGHO
mateix Fontanella; hi ha arguments que permetrien argumentar a favor de totes dues possibilitats. Sobre aquesta qüestió, vegeu Sogues (2013: 40-41).

3 Cal aclarir que les composicions no estan numerades al manuscrit i que la numeració de la taula només indica la seva posició relativa dins el
testimoni.
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©-DWRUQDODÀORPHQDª

VI

304

«Amorós rossinyol...»

VII

42

«D’aquest trono circular...»

VIII

308

«Enviam-vos des d’ací...»

IX

347

«Tot lo present envià...»

X

346

«No és mal búcaro un tupí...»

XI

279

«No us envio el frare aquí...»

XII

280

©4XHGLVFUHWVVyQORVWXSLQVª

XIII

310

«Altra vegada, senyores...»

XIV

309

«Versos després de la purga...»

XV

311

Si llegim els textos en l’ordre que estableix el manuscrit de Ripoll aviat ens adonarem que
s’organitzen a l’entorn de dues línies argumentals: la primera, que anomenaré Cicle de Belinda, relata
el galanteig del poeta amb una monja del convent dels Àngels. La segona, a la qual em referiré
com a Cicle del frare blanc, ens ennova d’un intercanvi de presents entre Fontanella, les monges dels
Àngels i les de Jerusalem, el qual sembla tenir com a rerefons una disputa entorn de l’ honestedat
de les monges, posada en entredit per la seva relació amb un frare. Les dues línies argumentals
poden semblar independents, però, tal com veurem a continuació, en realitat es troben íntimament
entrellaçades. Aquesta interrelació em porta a pensar que les quinze composicions constitueixen un
conjunt unitari i tancat, que podem anomenar Cartes a les senyores dels Àngels i de Jerusalem. En conjunt,
aquestes cartes constitueixen una de les escasses mostres de narrativa culta de l’edat moderna en
llengua catalaQDTXHKDQSHUYLQJXWÀQVDOVQRVWUHVGLHV
3. El Cicle de Belinda
El Cicle de Belinda comprèn les cartes I-VII. La I i la II són escrites en prosa, la III i la V són
prosímetres (és a dir, composicions que combinen la prosa i el vers), i la IV, la VI i la VII són
composicions en vers. A afectes de l’anàlisi que em disposo a efectuar, el cicle es pot subdividir en
tres parts: el galanteig entre Fontano i Belinda (cartes I, II i III), el desengany del poeta (cartes IV i
V) i les posteriors complicacions en la relació entre els enamorats (cartes VI i VII). Em concentraré
fonamentalment en les dues primeres parts i només em referiré a la tercera molt de passada, ja que
no conté al·lusions eròtiques.
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3.1. Fontano i Belinda, la paròdia d’un amor cavalleresc
A les primeres cartes del cicle més que no pas referències o imatges clarament eròtiques, el que
trobem són elements per als quals és possible una interpretació en clau eròtica.
L’intercanvi epistolar comença amb la carta I, on trobem Fontano4 convertit en «cavaller» i adreçantse a Belinda, una monja a qui dóna tractament de «princesa».5$ODPLVVLYDHOSRHWDDÀUPD
«he entès que vostra serenitat soberana se digna acceptar los obsequis de ma voluntat, tenintme des d’ara per son errant cavaller.»

Comunica a la dama que se n’ha enamorat i li demana que li permeti de visitar-la. Mentre la trobada
no sigui possible, però, li sol·licita «llicència i agrado» per realitzar els actes propis dels protagonistes
de les novel·les de cavalleries, és a dir:
«(...) invocar vostre nom en les batalles, enviar rendits los gegants a vostre palau, animar
mon pit ab vostre retrato, pintar l’adarga ab vostres empreses, coronar la celada ab
vostres favors, adornar la llança de ristre ab vostres colors, sustentar torneigs i altres festes
en vostra alabança (...)»6

Aquesta carta no conté elements pròpiament eròtics però permet comprendre de quina mena és
O·DPRUTXH)RQWDQRSURIHVVDDODVHYDGDPDHOFDYDOOHUDÀUPDKDYHUVH·QHQDPRUDW©SHUSURFXUDª
(és a dir, a través d’un mitjancer) i «sens lo medi de la vista» (és a dir, sense haver-la vist mai). Això
HO SRUWD D TXDOLÀFDU HO VHX DPRU G· ªHVSLULWXDOª L D FRQVLGHUDUOR XQD ÀWD GLJQD GHO FDYDOOHU PpV
DGPLUDEOHFRVDTXHMXVWLÀFDGHODVHJHQWPDQHUD
«(...) amar havent vist lo amable ho sap fer qualsevol Sanxo Pança, però voler per relació i
HQDPRUDUVHSHUSURFXUDpVFDSULW[RVDKDVVDQ\DGHODYHKHPHQWLPDJLQDFLyGH'RQ4XL[RWHª

En altre paraules, l’enamorament de Fontano sembla ser estrictament platònic. En realitat, però,
aquest platonisme és inconsistent, per hiperbòlic (com pot hom enamorar-se d’algú a qui ni tan
sols ha arribat a veure?) i per contradictori (el cavaller n’exalta el component espiritual però al
mateix temps demana permís a la dama per acudir a visitar-la). A més a més, l’estil quixotesc de la
prosa7LODUHIHUqQFLDH[SOtFLWDDODÀJXUDGH'RQ4XLMRWH²SDUzGLDPpVTXHQRSDVLGHDOGHOPRGHO
cavalleresc– ens impedeixen de prendre massa seriosament les paraules del poeta. Per tant, penso
4 Fontanella signa la carta I i la III com «Lo cavaller de Belinda», i la V com «Lo cavaller desenganyat», i rubrica la resta amb el pseudònim de Fontano.
Al llarg de l’article utilitzaré en tot moment aquest pseudònim per referir-me al personatge masculí protagonista del cicle epistolar, al marge del nom
de rúbrica en cada cas, perquè entenc que és el que correspon veritablement al personatge. Reservaré el nom de l’autor per a consideracions en les
quals m’hi refereixi com a tal o com a personatge històric.

5

D’acord amb SOGUES (2013: 52-55), darrere del pseudònim de Belinda hi hauria una monja del convent dels Àngels, sor Isabel-Jerònima Balet.

6 7RWHVOHVFLWHVGHOVWH[WRVGHOHVFDUWHVSURYHQHQGHO·HGLFLyFUtWLFDUHDOLW]DGDSHU6RJXHV  ODTXDOSHOTXHIDDODUHJXODULW]DFLyGHOHVJUDÀHV
VHJXHL[HOVFULWHULVGHÀQLWVD5RVVLFK 9DOVDOREUHHG  

7 (QHOSODUHWzULFSHUH[HPSOHDTXHVWDFDUWDVHPEODHPXODUODGH'RQ4XLMRWHD'XOFLQHDGHO7RERVRGHOFDStWRO;;9GHODSULPHUDSDUWGHO
4XL[RW/HVVLPLOLWXGVVyQSDOHVHVHQHOVHQFDSoDODPHQWV ©6REHUDQD\DOWDVHxRUDªª0ROWDOWDLVHUHQDSULQFHVDª SHUzWDPEpHQODSUHVHQWDFLy
TXHIDHOFDYDOOHUG·HOOPDWHL[ ©&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUDªHQHOFDVGHO4XL[RWL©/RFDYDOOHUGH%HOLQGDªLPpVWDUGDODFDUWD,,,©/RFDYDOOHU
GHVHQJDQ\DWªHQHOFDVGH)RQWDQR '·DOWUDEDQGDODUHIHUqQFLDGH'RQ4XLMRWHDOVHXHVFXGHU ©0LEXHQHVFXGHUR6DQFKRWHGDUiHQWHUDUHODFLyQª 
és també present a la primera de les cartes de Fontano («i per Manílio Guidèmio, mon lleal escuder, a qui doní mos poders per enamorar-se en mon
nom d’objecte més digne de mos enamoraments...»). Veg. Rico ed. (2012)
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que faríem bé d’entendre que el plantejament idealitzant de Fontano constitueix, en realitat, el
principal ressort humorístic del text: ni el cavaller se’l creu ni, menys encara, espera que la dama se’l
prengui seriosament.
L’erotisme entra en escena a la carta II de la mà de Belinda i, en certa manera, com una estratègia
retòrica dissenyada per evidenciar la jocositat del plantejament amorós esbossat per Fontano a la
carta anterior. La dama ha copsat les intencions del cavaller i la seva forma de seguir-li el joc és
transmetre una sèrie de missatges que, malgrat que curosament velats per l’ambigüitat semàntica
de les metàfores i els dobles sentits, volen donar a entendre que allò que espera del cavaller és
precisament el contrari d’un amor platònic. Almenys això és el que em suggereix l’examen dels
DUJXPHQWVTXH%HOLQGDHVJULPHL[SHUMXVWLÀFDUO·DFFHSWDFLyGH)RQWDQHOODFRPHOVHX©FDWLXFDYDOOHUª
acceptació que constitueix el motiu central de la carta. Vegeu, per exemple, quin és el primer
d’aquests arguments (el marco en cursiva):
«(...) a penes informada (...) de les afamades i valeroses hassanyes del vostre poderós braç,
DÀFLRQDGDDHOOHVYRVKHFRQFHGLWGHEDOGHHQORSULQFLSLORTXHDOWUHVQRDOFDQFHQSHUÀGH
moltes fatigues i cuites.»

No hi ha dubte que tot cavaller ha de tenir un braç prou fort per a sostenir la llança i que, llegida
en el context d’aquesta carta, aquest al·lusió pot semblar no tenir cap intenció luxuriosa. Però tal
com explicaré en parlar de la carta III, em sembla molt plausible que calgui entendre-la com una
metàfora del membre viril del cavaller i que, per tant, en referir-se a les seves «hassanyes», no pensi
precisament en les cavalleresques, sinó en les sexuals. M’ho fa pensar la insistència de Belinda en
UHPDUFDU DTXHVWHV ©KDVVDQ\HVª Ep VLJXL DPE DTXHVW WHUPH R DPE HO GH ©SURHVHVª 4XDQ XWLOLW]D
DTXHVWGDUUHUDPpVIDXQDFXULRVDDÀUPDFLy
«(...) i la major [de les proeses del cavaller] i que més graus anyadeix a mon gust és la que
menos s’usa de voler en profecia i adorar per fe».

La frase és deliberadament ambigua, és clar, però no veig quina altra cosa podria ser una proesa que
no s’estila de »voler en profecia i adorar per fe» sinó una de tipus sexual. Cal remarcar, a més, l’ús
que fa Belinda fa del terme «gust», que aquí només pot ser entès en el sentit de ‘plaer’, i no pas en
el de ‘discerniment’ o ‘preferència’.
'·DOWUDEDQGDDODVHYDFDUWD%HOLQGDDÀUPDVHQWLUVH©REOLJDGDªDFRUUHVSRQGUHHOV©DUGHQWVVRVSLUV
fogosos afectes i afectuoses llàgrimes» de Fontano, una asseveració que resulta una mica sorprenent
si tenim en compte que l’ »afecte» es pot donar per sobreentès, però el poeta no havia fet referència
a «sospirs» ni a «llàgrimes» en la seva missiva. Això ens obliga a interpretar que és Belinda qui està
pressuposant o millor dit, imaginant, totes tres coses en el seu cavaller.8 En la mesura que això és
8 1RHQVKDG·HVWUDQ\DUTXH%HOLQGDSURFHGHL[LG·DTXHVWDPDQHUDMDTXHGHIHWQRIDPpVTXHDFFHSWDUGHSDUWLFLSDUHQHOMRFÀFFLRQDOTXH)RQWDQR
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així, podem entendre que aquesta invenció revela, de fet, els desitjos de la dama. És a dir que si
aquesta imagina en el seu enamorat «ardents sospirs» i «fogosos afectes», signes inequívocs tots dos,
d’un amor luxuriós, potser és perquè precisament això és el que espera d’ell.
Els arguments anteriors em sembla que ja apuntalen prou bé aquesta lectura. Però encara en trobem
XQDOWUHDODFORHQGDGHODFDUWDTXHHQVO·DFDEDGHFRQÀUPDUTXDQ%HOLQGDDGYHUWHL[)RQWDQRTXH
la trobada que aquest li proposava©pVFRVDGLÀFXOWRVDªMDTXHa la noia no li és permès de sortir del
convent sense el consentiment de la priora.910 Malgrat aquest impediment Belinda sembla no voler
tancar totalment la porta a la possibilitat de l’encontre i acaba la seva missiva amb una sentència
ambigua però, em sembla, prou reveladora de les seves intencions (la cursiva és meva):
«Però si [la trobada] algun medi serà per servir-vos, en això i en tot lo que serà de vostre gust –i en
testimoni que jo el tinc [el gust] de tot lo sobre dit–, ho confessaré eternament i al present ho
ÀUPRª

Com veiem, Belinda torna a fer referència al «gust», tot i que aquí el terme es pot entendre tant
en el sentit de ‘plaer’ com en el de ‘preferència’ o ‘discerniment’. Tot amb tot, em fa l’efecte que
l’oferiment de la dama a servir al cavaller en «tot lo que serà de vostre gust», malgrat que no obliga a
una interpretació unívocament sexual, en la pràctica, no deixa gaire espai a les altres interpretacions.
Després de la carta de Belinda l’intercanvi epistolar continua amb una nova missiva de Fontano
(carta III), en la qual l’autor continua mantenint les formes cavalleresques, com a mínim en el pla
retòric: celebra el favor de la dama, es felicita per haver-lo obtingut i això el porta a compararVHDHOOPDWHL[DPEFDYDOOHUVGHUHQRPFRP2UODQG'RQ4XLMRWHL$PDGtVLD%HOLQGDDPEOHV
parelles dels dos primers (Angèlica i Dulcinea). L’entusiasme pel favor de la dama també el mou
DUHGDFWDUHOWH[WSHUDXQLPDJLQDULFDUWHOOGHGHVDÀDPHQWHQHOTXDOUHSWDTXDOVHYROFDYDOOHUTXH
JRVLFRQWUDGLUORHQODVHYDDÀUPDFLy©TXHQRKLKDHQORPyQREMHFWHPpVGLJQDPHQWDGRUDEOH
per fermosura, discreció i virtut, que la divina Belinda». Dues consideracions han de ser fetes en
UHODFLyDPEDTXHVWDDÀUPDFLyODSULPHUDpVTXHWRUQDDUHVXOWDUKLSHUEzOLFDPpVTXHPpVVLWHQLP
en compte que Fontano s’està mostrant disposat a defensar una «fermosura» de la qual no té cap
SURYDSHUTXqUHFRUGHPKRDODVHYDDQWHULRUPLVVLYDDÀUPDYDQRKDYHUYLVWPDL%HOLQGDODVHJRQD
és que d’acord amb el que acabem de veure en analitzar la carta II, la referència a la «virtut» de la
GDPDQRSRWVHUSUHVDVHULRVDPHQW&RPSWDWLGHEDWXWGRQFVHPVHPEODTXHGHQRXO·DÀUPDFLy
havia encetat amb la carta anterior, i en el marc del qual s’havia convertit a ell mateix en cavaller i a Belinda en princesa. A més, Belinda, tot just a
continuació es vanta de la seva capacitat imaginativa comunicant a Fontano que «a imitació vostra [de Fontano], me precio de no ser vençuda en la
invenció».

9

Belinda es refereix a la priora de forma encoberta, anomenant-la «gran duenya Bendàcia, senyora de l’Ínsula Jerarquiana». D’acord amb Sogues
(2013: 53), Bendàcia seria un deformatiu paròdic del nom real de la que fou priora del convent dels Àngels entre 1646 i 1648, sor Ignàcia Prado, nom
documentat a Paulí (1941: 44).

10
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del cavaller no podria resultar més còmica.11
Més enllà d’aquestes primeres remarques, el que més m’interessa destacar d’aquesta carta són dos
elements: la nova referència al braç de Fontano, feta, en aquest cas, per ell mateix; i l’empresa que
el poeta presenta a la seva dama.
3HOTXHWRFDDODSULPHUDTHVWLyDTXt)RQWDQRDÀUPDTXHHOVHXEUDoHUD©HQGHEOHLIUjJLODQWHVTXH
vostra [de Belinda] soberanitat soberana se dignàs d’avigorar-lo». Sembla interessant en remarcar
la importància de l’element, ja que torna a referir-se de nou a «lo vigor de mon braç» tot just unes
línies més endavant. Resulta com a mínim curiós que el braç d’un cavaller pugui ser «endeble i
fràgil»; gairebé tant com que només adquireixi vigor per haver rebut el favor de la dama. Per això
WURERXQDKLSzWHVLYHUVHPEODQWSHQVDUTXHO·DXWRUHQDÀUPDUTXHODGDPDpVODFDXVDGHOYLJRUGHO
seu braç, en realitat està manifestant –com sempre, ho fa de forma simultània i sense renunciar a la
literalitat del sentit cavalleresc del text– que ha desvetllat el seu desig sexual.
Aquesta hipòtesi, a més, casa perfectament amb el primer dels lemes que trobem en l’empresa que
)RQWDQRFRQIHJHL[DOÀQDOGHO·HStVWROD&DOUHFRUGDUTXHHQHOVHQWLWFDYDOOHUHVFGHOWHUPHXQD
HPSUHVDpVHO¶VtPERORÀJXUDHQLJPjWLFDTXHVHUYHL[GHGLYLVDLUHSUHVHQWDDOOzTXHXQYROIHUR
la norma del seu obrar’ (DCVB). La de Fontano consta de dos lemes («mots») i d’una imatge («un
canó d’artilleria disparant»):
©+HLQYHQFLRQDWWDPEpXQDHPSUHVDTXHDSURYDGDSHUWDQVREUHKXPjLQJHQL>HOGH%HOLQGD@
serà timbre de mes armes i adornarà l’adarga en esta perillosa aventura: intento pintar un canó
d’artilleria disparant, injungint est mot:
Lo que era vent ara és foc
O ab est altre, a opte vostre i a ops de mos desigs:
Feliç si acerta lo blanc»

La imatge del «canó d’artilleria disparant» no ens ha pervingut en cap dels manuscrits que transmeten
la composició i, de fet, atès que parlem d’un text pensat per circular de forma manuscrita, el
més probable és que mai no arribés a ser dibuixada. Tampoc era necessària, però, perquè aquesta
imatge, a part de ser –per desgràcia– prou habitual en la realitat del segle XVII, era també recurrent
en les picturas de l’emblemàtica de l’època, o si més no, això em fa pensar l’estudi d’algunes fonts.12
0pVHQOOjGHO·DVSHFWHPHUDPHQWJUjÀFSHUzFDOUHFRUGDUTXHO·~VG·LPDWJHVLVtPLOVPLOLWDUVHQOD
construcció de metàfores sexuals té una llarga tradició literària. De fet, és especialment recurrent
11 (OFDUWHOOHIHFWLYDPHQWDSDUHL[DOÀQDOGHODFDUWDSHUzQRPHQ·RFXSDUpDTXtSHUTXqQRFRQWpHOHPHQWVG·LQWHUqVGHFDUDDOWHPDTXHHQVRFXSD
12

Per exemple, un canó preparant-se per a disparar il·lustra la quarta de les Empresas políticas de Saavedra Fajardo, obra publicada l’any 1640. Podeu
consultar l’empresa a Diez de Revenga ed. (1988) o visualitzar-ne la pictura aquí.
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en la literatura eròtica del barroc, sobretot en la forma de referències a l’artilleria.13 Aquest camp
SHUPHWHVWDEOLUUHODFLRQVG·DQDORJLDIRUoDGLUHFWHVDPEHOGHODUHODFLyVH[XDOMDTXHODLGHQWLÀFDFLy
entre els tirs de l’artilleria i la consumació de l’acte sexual, així com la del canó amb el membre viril no
necessita, em sembla, gaires aclariments. En aquest punt, però, resulta pertinent de realitzar una petita
DSUHFLDFLyGHFDLUHELRJUjÀFTXHSRWDUURGRQLUODLQWHUSUHWDFLyGHO·~VGHDPHWjIRUDDUWLOOHUDDOWH[W,
és que avui sabem que Fontanella tenia una vinculació personal directa amb el camp de l’artilleria, ja
que consta com a sobreintendent d’artilleria al Breu tractat d’artilleria de Francesc Barra (1642)14 i també
com a màxima autoritat artillera de la ciutat de Barcelona el 1652, en el moment de la capitulació de la
capital catalana davant Joan Josep d’Àustria (Valsalobre 2010: 61). Em sembla força probable, doncs,
TXH)RQWDQHOODTXHDPEWRWDVHJXUHWDWFRQHL[LDHOWzSLFOLWHUDULWULwG·XWLOLW]DUORDPEXQDÀQDOLWDW
autoparòdica, conscient que el seu bagatge personal –conegut pels seus lectors– n’incrementava la
FjUUHJD LPDLPLOORUGLW VHPjQWLFDLHQGHÀQLWLYDHOSRWHQFLDOKXPRUtVWLF
Però tornem al text; què ens diu exactament l’empresa de Fontano? El lema «Lo que era vent ara és foc»
fa referència, és clar, al tret del canó, que metaforitza el desig encès del cavaller. Un desig que espera
poder arribar a consumar i per això el segon lema és «Feliç si acerta lo blanc», essent aquest blanc, la dama
i entenent que el blanc és, en aquesta, senyal de castedat i de puresa.
En resum, aquesta carta evidencia que, després d’haver llegit el text de la dama, el discurs amorós del
cavaller ja no se circumscriu als plantejaments idealitzants de l’amor platònic cavalleresc –si és que mai
ho havia fet seriosament... – sinó que ara és també un amor físic, que incorpora, doncs, el desig sexual.
3.2. El desengany dels amors mongívols
En aquest punt del cicle succeeix quelcom d’imprevist que afecta el desenvolupament de la història
L TXH LQWHUURPS OD FRPXQLFDFLy HQWUH HOV HQDPRUDWV +R SHUFHEHP HQ HO IHW TXH OD PLVVLYD TXH
segueix –és a dir, la carta IV– no és, com es podria esperar, una nova resposta de Belinda, sinó
un llarg romanç en vers de Fontano adreçat a un col·lectiu de «senyores devotes» que, amb força
VHJXUHWDWFDOLGHQWLÀFDUDPEOHVGHOVPRQJHVGHOVQJHOV/DU~EULFDGHODFDUWD,9VHPEODLQGLFDU
que allò que interromp la comunicació entre la parella són els esdeveniments relatats al Cicle del frare
blanc (la cursiva es meva):
«Aquestos bons principis desvanesqué un blanquet fraricó, i Fontano, desenganyat de
son natural, féu aquest romans»15
13

Rossich (1985: 28-30) reporta un romanç anònim en el qual l’autor es plany en haver descobert que la seva amant manté relacions amb diversos
homes. En iniciar les seves queixes, el poeta exclama: «(...)¿De lluny alguna vegada / l’artilleria no has vist, / que primer se veu lo fum / i després se
sent lo tir? / Puix d’aquest modo ets estada, / que los fums, vellaca, viu / de tes grans brivoneries / i després los tirs he oïts» (vv.29-36)

14

Sobre el càrrec de sobreintendent d’artilleria, veg. Torres (2009).

15 (OV©ERQVSULQFLSLVªDOVTXDOVHVUHIHUHL[DTXt)RQWDQRVyQHOVTXHKDYLDPDQLIHVWDWDOVHX©&DUWHOOGHGHVDÀRªWH[WTXHHQWRWVHOVPDQXVFULWVTXH
transmeten la carta III, precedeix aquest poema.
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Tornaré més tard sobre aquesta qüestió i sobre el possible paper del frare en la relació entre els
enamorats. Caldrà, aleshores, tenir present que Fontano s’hi ha referit en aquest encapçalament
LTXHPDOJUDWTXHMDQRWRUQDUjDUHIHULUV·KLHQDTXHVWSRHPDODPHQFLypVVLJQLÀFDWLYDSHUTXq
sembla atorgar al frare un paper important en el desengany que el poeta hi manifesta.
I és que l’objectiu principal de Fontano amb la carta IV és presentar-se públicament com un «devot
desenganyat», és a dir, com algú que es mostra dolgut i decebut amb les monges, i que censura el
seu comportament i adverteix els altres galants dels riscos de festejar-les. Els motius esgrimits per
)RQWDQRHQODVHYDLQYHFWLYDVyQOORFVFRPXQVHQODOLWHUDWXUDG·DPRUVPRQJtYROVOHVTXDOLÀFDGH
vanitoses («Són totes les vostres obres / vanitat de vanitats»), farsants («si plorau, plorau diluvis, / i
tempestats sospirau»), cobdicioses («Monederes de favors») i engalipadores («surcidores d’enganys»).
Val la pena entretenir-nos en el comentari d’aquest poema, perquè hi trobarem diverses referències
de tipus eròtic i un tractament d’aquesta qüestió força més directe que el de les epístoles anteriors.
El text es pot subdividir internament en sis parts prou ben diferenciades. La primera part (vv. 1-17)
és una introducció en la qual el poeta s’adreça a les monges i explicita el motiu que el mou a la
composició del poema: el desengany. En un dels passatges destinats a mostrar aquest desengany,
Fontano el presenta com el resultat d’una comprensió paradoxal de l’enamorament, que expressa
en els termes següents:
©0HVVLORÀEOyHPSLFDYD
ORÀEOyHPGHVSLFDUj
que los escorpins aporten
la medicina i lo dany.»

$EDQVG·HQWUDUDGHVFDEGHOODUHOVLJQLÀFDWGHOSDVVDWJHFDOIHUGXHVREVHUYDFLRQVODSULPHUDpVTXH
HQDOJXQHVFXOWXUHVRULHQWDOVO·HVFRUStFRQVWLWXHL[XQDPHWjIRUDGHODVH[XDOLWDWLPpVHVSHFtÀFDPHQW
del desig sexual;16 i la segona, que el cos de l’animal, degudament processat, ha estat utilitzat des de
ben antic com a antídot contra el seu propi verí.17 $TXHVWDLPDWJHSDUDGR[DOpVDSURÀWDGDVRYLQWDPE
ÀQDOLWDWVVLPEzOLTXHVHQODOLWHUDWXUDGHO·qSRFD 18 i Fontanella l’usa per a construir un joc semàntic
TXHDGPHWXQDGREOHOHFWXUDG·XQDEDQGDSHUODYLDGHO·DQDORJLDHQWUHHOÀEOyLHOPHPEUHYLULO
O·H[SUHVVLy©ORÀEOyHPSLFDYDªUHYHODTXHHOGHVLJVH[XDOWHQDOODYDHOSRHWD19 de l’altra, la mateixa
16 «In the popular culture of Indo-Pakistan, for instance, the scorpion is used as a metaphor of pain, carnal desire, and lust–and, in a more concrete
way, of coitus itself (thereby invoking the experience of orgasm as a sort of «half- death» or «little-death»). (WASIM FREMBGEN 2004: 106) Podríem
pensar que, per llunyana, la referència és inadequada. Ara bé, cal tenir en compte que durant el barroc existia un fort interès per les cultures orientals
i, de fet, el mateix Fontanella, en presentar el cartell de la carta III, estableix que sigui publicat «en nostra llengua» però també en llengües orientals
tan allunyades com la «persa», la «caldea» o l’«egípcia». La referència, és clar, és, de nou, humorística, perquè al segle XVII no existia ja cap de les tres,
però denota que l’abast de les referències culturals d’un escriptor barroc era força més ampli del que podríem imaginar d’antuvi.

17

«All over the Muslim world, from South Asia to North Africa, the most common antidote is an oil which is, so to speak, pickled with scorpions,
or an oil of the scorpion itself, which is extracted by frying the creature». (Wasim Frembgen 2004: 111)

18

Vegeu Valsalobre (2002: 352), que s’hi refereix en relació amb l’obra poètica d’Agustí Eura.

19

Wasim Frembgen (2004: 106) permet apuntalar aquesta interpretació: «(…) the scorpion’s sting (...) serves as a paraphrase for the erect male
penis».
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VHQWqQFLDVHUYHL[SHUH[SUHVVDUTXHHOSRHWDKDHVWDWSLFDWSHOÀEOyGHO·HQDPRUDPHQW20 Aquest
enamorament, és un «dany» que conté la seva pròpia medecina, el desengany de l’amor.21
A la segona part del poema (vv. 18-64) Fontano compara el comportament de les monges amb
una de les modalitats de la caça d’ocells, concretament, la captura amb teles;22 en la comparació, els
ocells representen els homes que festegen les monges, els quals són anomenats, de forma irònica
«devots», i les religioses són les caçadores. Aquest plantejament permet a l’autor construir tot
un seguit d’analogies ocurrents, jocoses i plenes de dobles sentits, algunes dels quals tenen unes
connotacions sexuals bastant explícites. Per exemple, la imatge de l’objecte envescat al qual s’atreu
l’ocell en la caça amb teles, tant per la seva forma fàl·lica, com per la seva cobertura adherent
(el vesc), evoca la imatge d’una ejaculació. Fontanella assegura la connotació sexual de la imatge
HPSUDQWODSDUDXOD¶YHUJD·TXHDPpVGHVHUYLUSHUGHVLJQDUHVSHFtÀFDPHQWODYDUDREUDQFDSULPD
que s’utilitza en la caça amb teles, és, també, sinònim del membre viril:
«Però si voleu caçar-los [als ocells/devots]
ab les vergues que envescau,
com altres gasten lo vesc,
vosaltres perdeu lo ram.»

D’aquesta manera, l’autor sembla suggerir sense massa escarafalls que les religioses estimulen el
desig dels seus pretendents. Probablement, també indica que, en alguns casos, les relacions arribaven
a consumar-se. 23 Amb tot, aquests casos constituïen més l’excepció que no pas la regla i per això
aquests versos volen avisar que, a la llarga, festejar les monges acaba essent gairebé sempre una
operació infructuosa per als devots, que «gasten lo vesc» (literalment, malgasten l’esperma) perquè
les monges, mentre ho continuïn essent, no tenen cap possibilitat de mantenir una relació amorosa i
sexual plena i continuada amb ells, atès que l’observança dels vots religiosos els ho impedeix, com a
PtQLPWHzULFDPHQW(OSDVVDWJHWDPEpYROVLJQLÀFDUTXHOHVUHODFLRQVDPEOHVPRQJHVWDPEpWHQHQ
conseqüències negatives per a elles, que perden «lo ram», element que, en aquest context, molt
probablement al·ludeix a la seva virginitat i a les seves possibilitats d’arribar a contreure matrimoni,
20 &DODGYHUWLUTXH)RQWDQHOODMXJDDFRQGHQVDUWUHVGHOVVLJQLÀFDWVGHOYHUESLFDU )HUXQIRUDGHWDODSHOODPE  HOEHFDJXOOyRDOWUHzUJDQ
DJXWG·XQDQLPDO )HULUDPEXQLQVWUXPHQWDJXWVXSHUÀFLDOPHQWRVHQVHSHQHWUDUJDLUHL ÀJ,UULWDURIHQGUHDPESDUDXOHVRDPEGHVDWHQFLRQV
Aquest darrer, potser menys evident i que pot semblar al lector un ús més contemporani del terme, segons el DCVB (que és la font de les tres
GHÀQLFLRQV HVWjGRFXPHQWDWHQFDWDOjMDDOVHJOH;9,,

21

Aquesta comprensió paradoxal de l’amor és un lloc comú en la literatura de Fontanella; el trobem en aquesta carta, a la següent i també, bé que
de forma més desenvolupada, a la seva obra de teatre Lo desengany. (veg. Rossich ed. 1987)

22

Resumidament, aquesta tècnica consisteix a envescar una verga (vara o objecte allargat) i situar-la al centre d’un parament de teles, a tocar d’un
UHFODPTXHSRWFRQVLVWLUHQPHQMDUREMHFWHVGHIRUPHVRFRORUVYLVWRVRVRÀQVLWRWXQDOWUHRFHOODOTXDOV·DQRPHQDenze. Un cop parada la trampa,
cal esperar que l’ocell que es vol capturar s’acosti atret pel reclam i quedi enganxat –envescat– al bastó, o, si més no, que l’envescament li impedeixi
de marxar volant i el faci caure damunt les teles parades.

23

Existeixen nombrosos testimonis documentats en aquest sentit. Sense anar més lluny, Gómez (1990: 84) reporta el cas de Francesc Sala, frare
agustí que, segons sembla, deixà embarassada una monja del convent dels Àngels l’any 1644.
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per tal com la primera cosa es considerava necessària per a la segona.24
Fins aquí semblaria que les monges són les úniques promotores del desig dels seus devots però el
cert és que, segons Fontano, les intencions luxurioses dels galants són igualment evidents. El poeta
els compara amb diferents classes d’ocells25 i els atribueix comportaments com els següents:
«Com si fos un miquelet,
lo corb crida: «A carn, a carn!»,
mes no demana la morta
si bé demana la sang.
(…)
Tots ocells son avestruços
ab ventrells extravagants,
que digereixen lo ferro
no podent gustar la carn.»

Les referències a la «carn» remeten a la consumació de l’acte sexual, mentre que la de la sang
probablement al·ludeix de nou a la virginitat de les monges. Cal aclarir, a més, que, en el cas
dels estruços, a l’època, existia la creença que menjaven ferro,26LDTXHVWDLPDWJHpVDSURÀWDGDSHU
)RQWDQHOODSHUIHUHVFDUQLGHOVGHYRWVGHPRQJHVTXHHQXQVHQWLWÀJXUDWmenjaven ferro perquè es
passaven les hores vora les reixes de convents, esglésies i locutoris per poder tenir contacte amb les
seves dames.
La tercera part del poema (vv. 65-76) estableix un paral·lelisme similar al de la caça però ara amb la
pesca com a camp semàntic de referència. Tanmateix, és un passatge breu i sense ressons eròtics,
de manera que no m’hi referiré.
Més interessant resulta, en canvi, la quarta part de text (vv. 109-128), en la qual s’esdevé una situació
remarcable: el poeta irromp en escena expressant-se obertament en primera persona per exposar
(i plànyer-se de) la pròpia experiència amb les monges. En base a aquesta experiència, Fontano
recomana als altres galants que optin per esposar-les, o bé per oblidar-se’n, però que, en tot cas,
renunciïn a festejar-les:
«I vosaltres, ocellets,
que presos passau lo cant,
o feu-les ser llibertades,
24 No era infreqüent que les monges, que solien entrar al convent de molt joves, si no havien arribat a poguessin deixar els hàbits per casar-se.
25 La consideració dels devots com a ocells és una metonímia construïda amb un propòsit còmic més que evident, que parteix del fet que, en català,
termes com ocell o ocellet són eufemismes emprats habitualment per a designar el penis.

26 Aquesta creença té el seu origen en el Physiologus, una obra anònima d’autor grec datada entre els segles II-IV d.C., molt popular a Europa des
de l’Edat Mitjana.
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o cobrau la llibertat.»

Aquesta part del poema conté alguns passatges amb jocs semàntics interessants per les seves
connotacions sexuals. Com ja succeïa en la comparació amb els estruços adés remarcada, aquests
MRFVVHUYHL[HQVREUHWRWSHUVDWLULW]DUODÀJXUDGHOGHYRWGHPRQJHVLGHIHW)RQWDQHOODDUWLFXODWRW
XQO·HQWUDPDWGHVLJQLÀFDFLRQVMRFRVHVDSDUWLUGHOPDWHL[WHUPHdevot, com per exemple aquesta:
«Si presumiu de devots
deuríeu estar postrats,
que estar de peus tantes hores
és contra lo natural.«

$TXtHOMRFGHYRWSRVWUDWFRQVWLWXHL[XQDDQWtWHVLFRQVWUXwGDDSURÀWDQWODSUR[LPLWDWPRUIROzJLFD
i fonètica del terme català devot amb el francès debout (dempeus).273HUzO·DÀUPDFLyWDPEpSHUPHW
una lectura en un sentit literal, atès que la postració és un gest habitualment associat amb la devoció
UHOLJLRVD$L[tPDWHL[pVSUREDEOHTXHO·DXWRUWDPEpDSURÀWLHOMRFGHYHXVSHULQVLQXDUTXHHOV
que presumeixen de devoció (=relacions amb les monges) haurien d’obtenir-ne algun resultat
i, en aquest sentit, tal vegada estigui vinculant la prostració amb la realització de certs tipus de
pràctiques sexuals. A més d’això, la remarca que «estar de peus tantes hores / és contra lo natural»
podria interpretar-se, també, com una al·lusió a l’erecció perllongada pel desig sexual que la majoria
dels devots no poden arribar mai a satisfer. De fet, aquesta impossibilitat de satisfer el desig és
explícitament referida en un altre moment d’aquesta mateixa part del poema, quan Fontano
DGYHUWHL[GHOHVGLÀFXOWDWVSHUDUULEDUDFRQVXPDUO·DFWHVH[XDODPEOHVPRQJHV
«Fugiu l’exemple danyós
d’aquells devots consumats
que, consumint locutoris,
jamés poden consumar.»

La cinquena i darrera part del poema (vv. 132-144) no conté al·lusions de tipus sexual, però és
LPSRUWDQWSHUDFDEDUGHFRSVDUODLQWHQFLyLHOWRGHOSRHPD(QDTXHVWIUDJPHQW)RQWDQRHVSHFLÀFD
que el blanc de la seva crítica no és la totalitat de les monges («senyores no parlo ab totes»), sinó
TXHHQWpQTXH©DL[tWDPEpHQWUHOHVDOWUHVKLKDREMHFWHVUHPXQWDWVª8QÀQDOIRUoDGHFRUyVSHU
DXQSRHPDTXHÀQVDTXtFRQVWLWXwDXQDLQYHFWLYDHQWRWDUHJODLTXHV·H[SOLFDHQODPHYDRSLQLy
per dos motius: el primer, és que Fontanella és un autor que escriu sempre per a un públic culte i
UHÀQDWSHUODTXDOFRVDV·KDGHPDQWHQLUVHPSUHGLQVHOVOtPLWVGHOGHFzUXP(OVHJRQpVTXHFDO
recordar que, entre la comunitat de monges a les quals adreça la missiva hi havia una germana de
27

Les connexions francòfones de Fontanella, partidari del bàndol profrancès i probablement molt proper a les elits militars franceses destacades al
Principat durant la guerra de Separació, així com el coneixement de l’idioma francès que demostra el jove Fontanella en un dels seus sonets dedicats
DODPRUWGH&ODULVSRVVLELOLWHQLMXVWLÀTXHQDOPHXHQWHQGUHDTXHVWDSURSRVWDLQWHUSUHWDWLYD
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l’autor, Contesina, a més de Belinda, amb qui malgrat el que ara pugui semblar, com veurem més
endavant probablement l’autor no havia acabar de trencar del tot la relació.
Tot i això, el desengany que el poeta ha comunicat al col·lectiu de monges en la carta IV té un
mena de correlat privat en la carta V. En aquesta ocasió, Fontano s’adreça a una monja anomenada
5DIHOLQGDDPLJDGH%HOLQGDLOLFRPXQLFDODÀGHODUHODFLyDPE%HOLQGD&RQWLQXDQWHQODOtQLD
apuntada anteriorment per la metàfora de l’escorpí, l’autor entén aquest desengany com a positiu
LO·DJUDHL[D5DIHOLQGD+RIDSHUTXqVHJRQVHVGHVSUqQGHOWH[WpVDTXHVWDGDPDTXLHQDOJXQ
moment de què no tenim constància (i que per tant ha tingut lloc fora de l’intercanvi epistolar), ha
proporcionat a Fontano la informació que l’ha menat al desengany. No veig, si no, com podríem
llegir les paraules del poeta quan es refereix a Rafelinda com «ocasió d’una ditxosa mudança» i
OLDJUDHL[TXH©FRQVLGHUDQWODFDXVD>GHOGHVHQJDQ\@KDYHXIHWFRQqL[HUODÀQVDODFHJXHGDWG·XQ
amant». Val a dir que la carta resulta críptica en aquest punt, perquè no arriba a fer-se explícita quina
és aquesta «causa», per bé que alguns passatges del text semblen donar algunes pistes.
«La pardeta cogullada
admet lo colom lasciu
TXHGHFDVWHGDWÀQJLGD
ploma hipòcrita vestí.»

Si ho llegeixo bé, i assumint que «la pardeta cogullada» és Belinda, el passatge sembla insinuar
l’existència d’un altre galant («colom lasciu») que tal vegada ha aconseguit el favor de la dama i del
TXDO)RQWDQRUHPDUFDOD©FDVWHGDWÀQJLGDª'·DOWUDEDQGDXQDPLFDPpVHQGDYDQWHQUHIHULUVHGH
nou a «la causa» del seu desengany, el poeta assenyala:
©4XHQRpVSHWLWDODFDXVD
de què l’efecte és precís,
i arruïna un camp de faves
lo fraricó més petit.»

Aquí veiem aparèixer de nou el «fraricó», un element que, recordem-ho, era ja esmentat a la rúbrica
de la carta IV i vinculat al desengany del poeta, ja que segons es deia aleshores, havia desfet els
©ERQVSULQFLSLVªH[SUHVVDWVSHU)RQWDQRDOVHX©FDUWHOOGHGHVDÀRªGHODFDUWD,,,&DOUHFRUGDUTXH
en el context on el trobem ara, en un sentit literal, el terme «fraricó» remet al denominat frare de
les faveres, una planta de la família de les orobancàcies que parasita les faveres i altres lleguminoses,
LTXHIDXQDYLVWRVDÁRUGHFRORUEODQFDOODUJDGDLHUHFWD28 Però al mateix temps, és clar, remet a
WDPEpODÀJXUDG·XQPHPEUHGHOFOHUJDWUHJXODU,WHQLQWHQFRPSWHTXHXQGHOVYRWVTXHFDOIHUSHU
LQJUHVVDUHQTXDOVHYRORUGHUHOLJLyVpVHOGHFDVWHGDWLO·DOóOXVLyDGpVDSXQWDGDDOD©FDVWHGDWÀQJLGDª
em sembla que tot porta a pensar que el que Fontano està explicant veladament en aquesta carta és
que el seu desencís de la relació amb Belinda l’ha causat la sospita que la noia manté alguns tipus
de relació poc casta amb un frare. El Cicle del frare blanc ens en proporcionarà alguns elements per
proposar algunes possibilitats interpretatives que permetran aclarir aquesta situació.
28 3RGHX

FOLFDU DTXt SHU YLVXDOLW]DU OD ÁRU GHO IUDUH EODQF http://www.termcat.cat/docs/DL/noms_plantes/contingut/
imatges/2008_11_17_124618717.JPG) (nota: l’enllaç es podria convertir en hipervincle en els mot «aquí»)
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El Cicle de Belinda continua, encara, amb dues missives en vers (cartes VI i VII), aparentment
adreçades –com a mínim, la primera– a la mateixa Rafelinda.29 Ambdues semblen al·ludir als
malentesos amorosos del poeta amb una dama anomenada Elisa, que molt probablement sigui la
mateixa Belinda, que rep aquí un segon pseudònim.30$ODSULPHUDGHOHVHStVWROHV)RQWDQRDÀUPD
«En senyal, doncs, de les ja curades melancolies vos envio aqueixa lletra»

Sembla lògic pensar que aquest «vos» és referit, encara, a Rafelinda, la destinatària de la carta
DQWHULRU3HUzQRVpGLUVLHOIHWTXH)RQWDQRFRQVLGHULFXUDGHVOHVVHYHV©PDOHQFROLHVªVLJQLÀFDTXH
ha superat l’amor de Belinda o bé que ja s’ha resolt el malentès entre els amants, perquè els textos
són d’interpretació força opaca. En tot cas, resulta evident que no contenen elements ni referències
de caràcter eròtic, per la qual cosa no me n’ocuparé aquí.
4. El Cicle del frare blanc
En el pla estrictament narratiu, podem dir que el Cicle del frare blanc HVFHQLÀFD XQ LQWHUFDQYL GH
presents entre Fontanella i les monges de les comunitats dels Àngels i de Jerusalem. Igual que
la carta IV del cicle anterior, la major part de les composicions d’aquest cicle es mouen dins els
paràmetres estilístics de la poesia conceptista, i dins els llindars temàtics del tòpic literari del galanteig
de monges, molt en voga en la literatura catalana31 i castellana32 del segle XVII.
El cicle comença amb la carta VIII, una missiva en la qual Fontano, en un to declaradament jocós,
HVFULXDOHVPRQJHVGHOVQJHOVSHULQIRUPDUOHVTXHV·KDSXUJDW(OVGHPDQDTXHOLHQYLwQÁRUV
una petició que, en principi, sembla explicar-se per la voluntat de mitigar amb aquestes els efectes
RGRUtIHUV GH OD SXUJD L TXH pV PpV R PHQ\V MXVWLÀFDGD SHO IHW TXH HUD FRVWXP TXH OHV PRQJHV
FXOWLYHVVLQGLYHUVRVWLSXVGHÁRUVRUQDPHQWDOVDOVVHXVFRQYHQWV$UDEpHOSRHWDSUHFLVDTXHYRO
TXHOHVÁRUVVLJXLQSRQFHOOHVDPEODTXDOFRVDVHPEODHQFHWDUXQMRFVLPEzOLFHQHOTXDOOHVÁRUV
representen les monges i la seva forma de poncella, la seva virginitat. Si aquesta interpretació és
la correcta, aleshores hem de suposar que Fontano, per algun canal diferent al de les cartes i del
qual no tenim constància, (possiblement, a través de Rafelinda) s’ha assabentat d’algun fet que el fa
29

Tot fa pensar que la segona és una continuació de la primera i que, per tant, va adreçada, també a Rafelinda, però el cert és que la composició
no explicita qui n’és la destinatària.

30 Elisa és la forma apocopada d’Elisabet, i Elisabet i Isabel (no a partir del qual, probablement, Fontanella construeix del de Belinda) són, de fet,
el mateix nom.

31

Vegeu, per exemple, els poemes 9, 10, 24, 39, i especialment, 50 i 84 a Poesia catalana del barroc. Antologia (Rossich i Valsalobre ed., 2006). Aquests
poemes són, em sembla, només una petita mostra de tota una corrent, la literatura sobre monges, molt viu en la literatura catalana dels segles XVI i
XVII però l’abast i l’interès del qual resten encara per estudiar.

32 $TXtpVSHUWLQHQWGHFLWDUGH4XHYHGROHV©,QGXOJHQFLDVFRQFHGLGDVDORVGHYRWRVGHPRQMDVªOD©&DUWDDXQDPRQMDªHOSHQ~OWLPFDStWROGHO
BuscónDL[tFRPHOVSRHPHVLGHOPDWHL[DXWRU,VREUHWRWGH*yQJRUDOHVFRPSRVLFLRQV©<DVHxRUDVGHPLYLGDª SRHPD ©(Q
WUHVFLHQWDVVDQWDV&ODUDVª  ©&RQPXFKDOODQH]DWUDWDª  ©(OOLHQ]RTXHPHKDEpLVGDGRª  ©5HFLELGDPEDVDGRVª  ©1RPHSLGiLV
PiV+HUPDQDVª SRHPD ©'RVFRQHMRVSULPDPtD©  
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dubtar de la castedat de les monges, i que amb aquesta epístola està instant les religioses a provar-la.
3HUzODUHVSRVWDGHOHVGRPLQLTXHVQRFRQÀUPDDTXHVWDFDVWHGDWVLQyTXHPpVDYLDWODSRVDHQ
suspens; les religioses envien al poeta un obsequi consistent en «un paneret dintre del qual venia
XQWXStDPEPROWHVSRQFHOOHVGHGLIHUHQWVÁRUVLHQPLJG·HOOHVXQIUDUHEODQFG·HVWRVTXHHVIDQHQ
ORVFDPSVª$FRPSDQ\DQWOHVÁRUVKLKDGXHVFRPSRVLFLRQVHQYHUVGHOHVPRQJHVXQDTXDUWHWD
penjada al tupí i una dècima, penjada al frare. Aquestes dues composicions conformen la carta IX.
Com ja hem vist més amunt, les poncelles representen les dames i el frare representa un clergue
del qual no es diu el nom ni se’n dóna tampoc cap pseudònim, ni aquí ni en cap de les cartes. A la
GqFLPDOHVPRQJHVDÀUPHQTXHHOIUDUHpVHO©FRPSHWLGRUªGHOSRHWDODTXDOFRVDVHPEODVXJJHULU
que constitueix efectivament una amenaça per a la seva castedat. Aquesta insinuació de les monges
és el que motiva el desengany de Fontano, i la redacció de les cartes IV i V, comentades més amunt.
6HQVHHVSHFLÀFDUSHUTXLQPRWLX)RQWDQRUHHQYLDHOSUHVHQWTXHKDUHEXWGHOVQJHOVFDSDOPRQHVWLU
de Jerusalem («Tot lo present en cos i ànima envià Fontano a Jerusalem»), cosa que s’indica a la
rúbrica de la carta X, i mentre espera resposta de les monges d’aquest convent, escriu la susdita
carta X a les dels Àngels. En aquesta composició –l’única en prosa del Cicle del frare blanc– Fontano
DÀUPD HVFULXUH D OHV GRPLQLTXHV SHU ©GRQDU UHVSRVWD D YRVWUHV JUjFLHV L GRQDU JUjFLHV D YRVWUD
resposta». És a dir, que, d’una banda, escriu per agrair l’enviament, i de l’altra, per donar resposta a
«les gràcies» de les monges. M’inclino a pensar que Fontano entén la carta de les monges com un
SUHVHQWMRFyVpVDGLUIHWDPEVHQWLWGHO·KXPRUSHUzTXHWDQPDWHL[FRQÀUPDO·H[LVWqQFLDG·XQ
competidor. Davant d’aquesta constatació, el poeta escriu per reiterar «lo profundíssim agraïment a
vostres remuntats favors» i, tot i que no podem entendre bé a què es refereix exactament en parlar
de «favors», sí que sembla clar que tenen alguna connotació de caràcter sexual. M’ho fa pensar el
fet que, per conservar aquests favors, Fontano realitza una mena de consagració de la seva ploma
a les dames, i que al text, la ploma sembla adquirir aquesta mena de connotacions. Si més no, a la
dècima que clou la missiva:
«Però en va l’agraïment
desitja la ploma humil
si vostra vista gentil
li dóna inútil augment.
Creixerà, doncs, solament
per amar, per celebrar
vostra gràcia singular,
GHO·DPRU~QLFDÁDPD
mes al que celebra i ama
ni la ploma pot tocar.»

Resulta una mica estrany que una ploma pugui tenir «augment», la qual cosa em porta a pensar que
DTXtGHXDFWXDUFRPDPHWjIRUDGHOPHPEUHYLULOLTXHHOVHXDXJPHQWHVTXDOLÀFDWG·©LQ~WLOªSHUOD
impossibilitat material de consumar la relació sexual amb les monges. Aquesta circumstància, però,
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no resulta un impediment perquè Fontano consagri la seva ploma (literària) a les monges, assumint
que el creixement d’aquesta serà merament celebrador.
Després d’haver enviat aquesta carta, Fontano rep resposta de les monges de Jerusalem (carta XI).
Les clarisses li retornen el paneret i les roses, i hi afegeixen una quarteta i una dècima. És important
retenir dos detalls esmentats de passada en aquesta última composició: el primer és que s’hi diu
TXHHOIUDUHpV©SUHODWLSULRUªODTXDOFRVDVHPEODVXJJHULUTXHODÁRUUHSUHVHQWDDXQIUDUHDPE
aquestes categories, és a dir, que podria tractar-se del superior jeràrquic d’un convent. Una segona
observació a fer pVTXHOHVFODULVVHVDÀUPHQ VREUHHOIUDUH TXH
©4XLHOYROIHUFRPSHWLGRU
rep engany en lo que diu,
que, on no haveu tingut amor,
ningú podrà competir (...);

La primera part del fragment sembla de comprensió força directa: «qui el vol fer competidor» (és
DGLUOHVPRQJHVGHOVQJHOV ©UHSHQJDQ\HQORTXHGLXª pVDGLUV·HUUDHQTXDOLÀFDUHOIUDUHGH
competidor de Fontano per l’amor de les monges). La segona part és més ambigua. Perquè on és
que el poeta no ha «tingut amor»? Al convent dels Àngels? Difícilment; les seves monges li han
respost de forma cortès i Fontano seguirà adreçant-los missives després de rebre la de Jerusalem.
Al convent de Jerusalem? Tot i que exploraré aquesta hipòtesi una mica més endavant, el cert és
que tampoc no em sembla versemblant, ja que Fontano en cap moment ha cercat el galanteig amb
aquestes monges; només els ha reenviat el que ha rebut dels Àngels. La carta XIII aporta algunes
dades que ens permetran de presentar una resposta a la pregunta que ara, malgrat que no ho
sembli, ja han respost les monges de Jerusalem. En tot cas, aquesta resposta, malgrat que velada,
FRQVWLWXHL[ODVHYDSULQFLSDODSRUWDFLyDODKLVWzULDLpVHOTXHMXVWLÀFDODVHYDLQFOXVLyDOMRFHSLVWRODU
que altrament, semblaria innecessària. Dit d’una altra forma; fa tot l’efecte que si el poeta les fa
participar és per tal que li revelin que hi ha de cert en el que les monges dels Àngels han insinuat
amb la seva missiva.
Després de llegir la carta de Jerusalem, Fontano envia als Àngels el paneret, les roses, els versos de
les clarisses, i una quarteta i una dècima signades per ell mateix, que conformen la carta XII. En
aquests versos explica dues coses importants: la primera és que el frare i el tupí ja no formen part
del seu enviament perquè es troben junts en un mateix lloc.
«No us envio al frare aquí
entre les poncelles belles,
puix me deixa les poncelles
mentres beu ab lo tupí.»

El text no permet aclarir, però, si han estat retinguts per les monges de Jerusalem, si els ha separat
Fontano o si s’han perdut pel camí. El que sí és clar és que l’acció del frare és força reveladora:
prefereix el tupí a les poncelles (=noies verges). És a dir, que no té interès per les senyores dels
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Àngels. Segurament això és el que explica que, a ulls de Fontano, hagi passat de ser una amenaça
per a la castedat de les dames, a ser-ne una garantia.
«Aquell frare reverent
ja no és mon competidor
i es resta en lo parlador
com a guarda de la gent.»

El poeta manifesta a més un curiós desig relatiu al frare:
«Déu li guard l’enteniment
perquè entre les donzelles
deixe ses frarades velles»

Cal aclarir que per ‘frarada’ s’entén una «’acció pròpia de frares (especialment en mal sentit)»
(DCVB). Per tant, sembla que Fontano insinuï que la companyia de les donzelles pot ajudar el frare
a no reincidir en algun acte de connotacions negatives que ha realitzat en el passat.
(PVHPEODTXHDTXHVWDLQWHUSUHWDFLypVYHXFRQÀUPDGDDPEODFDUWD;,,,(VWUDFWDG·XQDURPDQo
breu, que Fontano adreça a unes «missenyores totes» que han de ser les monges de les dues
comunitats de religioses, i que constitueix, sense cap mena de dubte la composició fontanellana
de connotacions eròtiques més evidents que coneixem. El poema descriu una escena que el poeta
no veu sinó que representa mentalment; és a dir, una fantasia. En aquesta escena, ja no hi ha un
~QLFWXStVLQyXQFROóOHFWLXGH©WXSLQVªTXHDFWXHQFRPVLIRVVLQSHUVRQHV)RQWDQRHOVTXDOLÀFD
de «discrets» i explica que li han retornat les poncelles, quedant-se només amb el frare («me tornen
les poncelles / i sols retenen lo frare»), al qual estan sometent a un seguit d’operacions d’evidents
connotacions sexuals:
«Oh, com deuen adorar
aquella corona blanca,
però fóra més accepta
a tenir roja la calba.
Ja li desfan la cogulla,
ja l’acursan, ja l’allarguen,
ja l’estenen, ja l’arruguen,
ja l’alcen i ja l’abaixen;
ja, per gosar-lo millor,
de falda en falda lo passen
i ell entre faldes s’adorm
com si fos un gos de falda.»

D’entre aquestes operacions, n’hi ha una que resulta especialment sorprenent:
«Com lo deuen regalar,

SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, núm. 3 / juny 2014 / pp. 209-238
ISSN: 2340-4841· doi:10.7203/SCRIPTA.3.3832
226

Marc Sogues. L’erotisme a les Cartes a les Senyores dels Àngels i de Jerusalem, de Francesc
Fontanella

si no és ell lo que regala,
perquè cerca dels tupins
acostumen ser les brases»

+RUHVXOWDVLWHQLPSUHVHQWTXHPpVHQOOjGHVHUXQVLQzQLPG·obsequiar, el verb regalar WDPEpVLJQLÀFD
segons el DCVB, ‘Adelitar, donar molt de gust’ i ‘Un cos deixar córrer per la seva superfície o caure
a gotes o a raigs un líquid que se’n desprèn’. Tot i que la gràcia del joc de paraules rau precisament
en l’ambigüitat i en saber quin dels sentits cal atribuir al verb en cada una de les posicions, penso
que, en aquest cas, al verb del primer vers li correspon el segon sentit (=com el deuen adelitar) i al
del segon, el tercer (=si no és ell qui regalima). La referència a les brases que completa la imatge
serveix per vincular els tupins amb escalfor, que és sinònim, òbviament, d’excitació sexual.
Aquests usos del verb ‘regalar’ són molt reveladors. És clar que es tracta d’una al·lusió a l’ejaculació
i és evident que el frare pot realitzar aquesta acció, però em pregunto si també cal entendre que la
poden realitzar els tupins. Si fos així, el vers tindria un sentit doble: 1) com deuen adelitar els tupins
al frare; i 2) com li deuen regalimar al damunt. La consideració em sembla pertinent, sobretot tenint
en compte que els elements que han retingut el frare, és a dir, els tupins, són de gènere masculí. Si
això hi afegim que, segons ha explicat Fontano, els tupins han retornat les poncelles (=les noies
verges) i en canvi «sols retenen lo frare», em sembla que tot porta a pensar que l’autor està insinuant
l’existència de relacions homosexuals entre el frare i un col·lectiu d’homes. I, si fos així, no veig de
quina altra mena de col·lectiu podria tractar-se sinó d’una comunitat de religiosos.
Tot i que aquesta lectura resulta prou versemblant, no puc provar-la, només anunciar-la a mode
d’hipòtesi interpretativa. Se’n podria presentar una d’alternativa i és que, si tenim en compte el
punt en què desapareixen el frare i el tupí dels enviaments, també seria possible interpretar que han
HVWDWUHWLQJXWVSHUOHVPRQJHVGH-HUXVDOHPLLGHQWLÀFDUDTXHVWHVUHOLJLRVHVDPEHOVWXSLQVFRVDTXH
VLJQLÀFDULDTXHHQFRQMXQWDTXHVWCicle del frare blanc cerca de presentar les clarisses com a monges
de moral més aviat relaxada en comparació amb les dels Àngels. A hores d’ara, resulta impossible
escatir quina de les dues lectures podria ser la més encertada, tot i que, personalment, considero
improbable que Fontanella opti per representar uns actors femenins (les monges) a través d’uns
objectes de gènere masculí (els tupins). A més, com ja he dit, l’interès de Fontano són, clarament les
monges dels Àngels, no pas les de Jerusalem. Amb tot, deixo consignades aquí les dues possibilitats,
a judici del lector.
En qualsevol cas, i tornant al text, la composició acaba amb una –per nosaltres– misteriosa
manifestació de sorpresa per part del poeta en relació als tupins i al frare:
«Mes, tenint present lo viu,
FRPORÀQJLWORVDJUDGD"
,FRPYROHQODÀJXUD
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si és l’original en casa?»

Aquí, em sembla que l’única interpretació possible és que Fontano retreu als tupins que es distreguin
tenint fantasies eròtiques amb el frare quan aquest els és prou proper com per permetre passar del
fantasieig a la realitat.33 L’amonestació tindria sentit tant si entenem que els tupins són altres frares,
i el frare blanc, el seu prior, com si entenem que representen les monges, i en aquest cas podria
tractar-se del seu confessor.
«Pocs dies després» de la carta XIII, el poeta es torna a adreçar a les senyores dels Àngels (carta
XIV) per informar-les que s’ha tornat a purgar. Aquesta vegada, a més, sembla que ho ha fet amb
un producte que les mateixes monges li han subministrat, la gerapiga.34 No tenim constància que
el poeta els l’hagi demanat, però sembla que l’enviament no podria ser més oportú, ja que segons
explica el mateix Fontano, poc abans d’escriure la carta, havia estat convidat a un àpat abundós
organitzat pel «veguer». 35 Fontano formula una petita endevinalla per explicar a les dames quin ha
estat el plat principal d’aquest àpat:
«Té banyes i no és casat,
té baves i no té dents,
WpFDVDLQRWpÀQHVWUD
i camina i no té peus.
Endevina, endevinalla,
missenyores, què pot ser?
Si no diuen «Caragols!»
no endevinaran jamés.»

I tot just a continuació fa una referència que ens pot donar una pista sobre el motiu pel qual escull
de fer referència a aquest àpat (la cursiva és meva):
«Doncs per traure-los[=els cargols] del cos

se dóna pressa Maresc,36
que jamés cosa de banyes
podria fer bon ventrell.»

33 Tot i que no m’ocuparé d’aquesta qüestió en el present article, voldria remarcar que resulta molt interessant, aquí i a la resta de les cartes,

el joc
GHQLYHOOVGHÀFFLyTXHSUHVHQWDHOWH[W(QDTXHVWFDVSHUH[HPSOH)RQWDQR QLYHOO LPDJLQDXQDHVFHQD QLYHOO HQODTXDOHOVWXSLQVHVFHQLÀTXHQ
una fantasia sexual (nivell 3) amb un objecte, el frare (planta) que en representa un altre de real, probablement, un clergue la identitat del qual era
coneguda per l’autor i les seves lectores.

34 '·DFRUGDPE &DOSH ODJHUDSLJD RJLULSLJD pVXQ¶DQWLFSXUJDQWFRPSRVWG·DVVqYHUPHOFODULÀFDGDLDOWUHVLQJUHGLHQWV·
35

Si, com sembla probable, es refereix al veguer de Barcelona, el personatge històric que hi ha al darrera de la referència és Galceran Cahorts,
veguer de Barcelona entre l’11 de juliol de 1645 i el 30 d’abril de 1648, segons consta al DACB.

36

Joan Maresc, doctor en medicina i membre del braç reial, documentat als Dietaris de la Generalitat de Catalunya (vol. VI, 1585) Amic de
Fontanella. S’entén que és qui prescriu la purga al poeta.
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Per tant, la simbologia de la purga, en aquest cas, sembla clara: fer neteja de la sospita de «banyes»
que Fontano tenia i que s’entén si tenim en compte que es pensava que el frare mantenia relacions
amb les monges que ell festeja.
També cal fer esment de l’organitzador del festí on Fontano s’ha menjat els cargols, el veguer,
SHUTXqWRWLTXHQRPpVV·KLUHIHUHL[GHSDVVDGD)RQWDQRGHÀQHL[GHIRUPDSURXJUjÀFDDTXHVW
personatge com «aquell que ab la verga dreta / espanta tot un convent.»37 És segur que podem
GHVFDUWDU OD LGHQWLÀFDFLy GHO YHJXHU DPE HO IUDUH EODQF SHUz OD UHIHUqQFLD pV LQWHUHVVDQW SHUTXq
evidencia que Fontano manté el seu propòsit jocós i que segueix vinculant-lo a les referències
eròtiques.
(QDTXHVWDFDUWDHOSRHWDWRUQDDGHPDQDUDOHVPRQJHVTXHOLHQYLwQÁRUVXQDSHWLFLyDPE
la qual sembla referir-se de nou a la virginitat, sempre amenaçada, de les dames:
«Enviau-me, entretant, roses,

tan poncelles com soleu,
si per cas los alambins
QRKDQGHVÁRUDWORVURVHUVª38

(QDTXHVWDRFDVLyDPpVHVSHFLÀFDWDPEpDOOzTXHQRYROTXHOHVUHOLJLRVHVOLHQYLwQ
©(QYLDXTXDOVVHYROVÁRUV
com no sien pensaments,
perquè no mereix los vostres
qui no té cap per los seus.
Ni la doble satalia,
TXHSHUORVFRQYHQWVÁRUHL[
quan, per enganyar, enganyen
a qui sols vol per voler.
Ni me envieu lo tupí,
que no puc beure ab ell:
cristal·lina vull la tassa
per a veure lo que bec.»

La «satalia» –també anomenada grandalla o narcís dels poetes²pVXQDÁRUEODQFDYLVWRVDLRORURVD
SHUzWDPEpWz[LFD'·DTXtTXHVLJXLTXDOLÀFDGDGH©GREOHªLDVVRFLDGDDO·HQJDQ\(OWXStWDPEppV
trampós, perquè permet beure el líquid que conté però, com que és fet de ceràmica, no permet
veure quin és aquest líquid. Totes dues referències semblen suggerir que el poeta demana no ésser
enganyat. I això em porta a pensar que, tal vegada sigui necessari entendre que, en aquest cicle,
37 (OMRFVHPjQWLFHQWRUQGHODSDUDXOD¶YHUJD·DTXtDSURÀWDGRVGHOVVHQWLWVGHOWHUPH ¶EDVWyXVDWFRPDVLJQHG·DXWRULWDW·L ¶0HPEUHJHQLWDO
de l’home’

38 (Q XQ VHQWLW OLWHUDO OD UHIHUqQFLD DOV DODPELQV ²DSDUHOOV XVDWV HQ OD GHVWLOóODFLy² SUREDEOHPHQW DOóOXGHL[ D OD XWLOLW]DFLy GH OHV ÁRUV SHU D OD
SURGXFFLyGHSHUIXPV(QXQVHQWLWÀJXUDWVHUYHL[SHUUHFRUGDUTXHODYLUJLQLWDWGHOHVPRQJHVHVWUREDVHPSUHDPHQDoDGD
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les monges dels Àngels han gastat una broma a Fontano, i que, amb aquesta carta, ell els demana
–mantenint-se sempre el mateix to jocós i amable de les altres cartes– que no tornin a prendre-li
el pèl.
No consta que les monges dels Àngels responguessin la carta XIV, però el cicle continua encara
amb una última missiva, la carta XV. En aquesta ocasió Fontano s’adreça a una «dolça mongeta»,
per recomanar-li que, després d’una «gran xera» (és a dir, un àpat molt abundós), guareixi el seu
empatx «ab purgueta o manegueta», és a dir, amb purga (oral) o lavativa (anal). El text no conté
cap referència eròtica però ens proporciona tres informacions valuoses per acabar de relligar la
interpretació del conjunt epistolar.
La primera, que aprenem a través de la rúbrica del text, és que, en aquesta ocasió, Fontano escriu
a requeriment de la monja:
«Estos versos envià Fontano a una devota dos dies després que hagué presa la purga, sent-se
ella queixada de que ell no li n’havia enviats. «

La segona és que Fontano s’adreça ara a una monja que rep el nom de Belisa. Tenint en compte la
proximitat d’aquest nom amb el de la Belinda de les primeres cartes, i amb de l’Elisa de les cartes
VI i VII, em sembla que cal entendre que la dama a la qual el poeta s’adreça i es refereix de forma
singular al llarg de tot l’epistolari és sempre la mateixa.394XHDTXtWRUQLDDGUHoDUOLXQDPLVVLYD
demostra, en tot cas, que el contacte que hi mantenia i que semblava interromput a partir de la carta
IV, ha estat restablert.
)LQDOPHQWFDOUHPDUFDUTXHHOSRHPDUHYHODODSUHVqQFLDDO·jSDWHQHOTXDOV·KDHQÀWDW%HOLVDG·XQV
personatges masculins als quals es refereix com «els gusmans». Segons el DCVB gusman és el nom
que el poble donava als frares dominics, fent al·lusió al fundador de l’orde, Sant Domènec de
*XVPDQ7HQLQWHQFRPSWHWRWHOTXHHPYLVWÀQVDTXtHPVHPEODTXHHQDTXHVWSXQWpVLPSRUWDQW
destacar el fet que els membres d’aquest orde es distingien per vestir hàbits de color blanc. I cal
recordar, també, que la família Fontanella, i el mateix Francesc, van mantenir sempre una estreta
relació amb aquest orde.40
Totes aquestes consideracions em porten suposar que el frare blanc al·ludit tota l’estona podria
ser la representació simbòlica d’un frare dominic. Fins i tot, anant una mica més enllà, si ens hem
GHFUHXUHLLQWHUSUHWDUGHIRUPDOLWHUDOO·DÀUPDFLyGHOHVPRQJHVGH-HUXVDOHPVHJRQVODTXDO©pV
39

Belisa s’aconsegueix amb una senzilla inversió en l’ordre de les síl·labes del nom Isabel. Elisa és la forma apocopada d’Elisabet, i Elisabet i Isabel
són, de fet, el mateix nom.

40 4XDQWD)UDQFHVFODSULPHUDQRWtFLDTXHWHQLPG·DTXHVWDUHODFLyHVTXHO·DQ\IRXO·HQFDUUHJDWGHFRPSRQGUHHO9H[DPHQXQOODUJGLVFXUV
en vers i de caràcter satíric amb el qual se sancionaven els resultats del certamen poètic celebrats en honor de Sant Tomàs d’Aquino al convent
GRPLQLFGH6DQWD&DWHULQDD%DUFHORQD&DOUHFRUGDUWDPEpTXHGXHVJHUPDQHVLXQDÀOODGHOSRHWDIRUPDUHQSDUWGHODEUDQFDIHPHQLQDGHO·RUGH
la comunitat barcelonina de la qual, per cert, es trobava al convent dels Àngels. Finalment, ell mateix també hi acabaria ingressant en fer el pas a la
vida religiosa, l’any 1657.
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prelat i prior», potser caldria entendre es tracta del prior dels dominics barcelonins dels anys en
què degueren ser escrites les cartes (1646-1648). 41 A l’espera que una eventual recerca documental
futura aporti dades d’interès sobre la qüestió, de moment no puc fer més que apuntar aquesta
correspondència real del frare a mode d’hipòtesi. Al mateix temps, però, també em veig obligat
a qüestionar-la o, si més no, a demanar que sigui presa amb certa prevenció perquè, malgrat que
els textos aparencin un intercanvi epistolar real, ens és impossible de saber si efectivament ho va
ser o bé si es tracta d’un mer exercici literari. Dit altrament; malgrat que tot sembla indicar que el
UHODWÀFFLRQDOTXHFRQWHQHQYDWHQLUXQFRUUHODWUHDOHQSHUVRQDWJHVLVLWXDFLRQVGHOD%DUFHORQDGH
O·qSRFDHOFHUWpVTXHQRKRSRGHPDÀUPDUDPEVHJXUHWDWSHUTXqQRGLVSRVHPGHSURXHYLGqQFLHV
documentals per demostrar-ho.
5. Conclusions
5.1. Sobre la lectura del conjunt epistolar
Recapitulem. La lectura i examen de les Cartes dels Àngels i Jerusalem en l’ordre proposat pel manuscrit
de Ripoll ens ha dut a observar que aquest epistolari es pot subdividir en dos cicles, el Cicle de Belinda
i el Cicle del frare blanc, els quals, tot i presentar línies argumentals diferenciades, es troben íntimament
relacionats. Tant és així que, de fet, l’ordenació dels textos al manuscrit no es correspon del tot amb
la seva ordenació cronològica-argumental, ja que aquesta última, fet i fet, vindria a ser la següent:

Cartes

Situació

I, II i III

Amors de Fontano i Belinda:

VIII, IX i X

Sospita de la castedat de les monges dels Àngels

IV i V

Desengany de Fontano

VI i VII

Malentès entre Fontano i Belinda

XI, XII i XIII Aclariment del paper del frare
XIV i XV

Restabliment de les relacions amb els Àngels

L’entramat argumental comença amb un intercanvi de cartes entre Fontano i Belinda que parodia
la visió cavalleresca de l’amor. A la carta I Fontano comunica a Belinda el seu enamorament,
plantejant-lo en termes aparentment platònics. La resposta de Belinda (carta II), en canvi, conté
41

Si això fos cert, estaríem parlant o bé de Pius Vives i Patxó o bé de Josep Arnet Pius, segons consta a Colell (1965: 290-291).
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diverses insinuacions de caràcter sexual, encaminades a desvetllar el desig del cavaller, i es diria que
la dama reïx en el seu propòsit perquè la resposta de Fontano (carta III), tot i mantenir-se dins els
paràmetres del comportament i la retòrica cavalleresca, inclou ja algunes al·lusions que han de ser
interpretades en clau eròtica.
En aquest punt de la relació és produeix un gir inesperat; per algun canal diferent al de les cartes i
del qual no tenim constància, Fontano deu ser informat –probablement per Rafelinda, una monja
amiga de Belinda–, d’alguna cosa que el fa dubtar de l’honestedat de les monges dels Àngels.
Per això els escriu la carta VIII, amb la qual, malgrat el to declaradament jocós del text, sembla
exhortar-les a provar la seva castedat. Les dominiques responen enviant un ram de poncelles,
TXHUHSUHVHQWHQODVHYDFDVWHGDWSHUzHQWUHDTXHVWHVÁRUVQ·KLYDXQDDOWUDXQIUDUHEODQF SODQWD
paràsita dels favars) que representa un altre home que sembla amenaçar-la. Aquest segon galant
no és esmentat per cap nom ni pseudònim en cap de les cartes, però tenint en compte la forma
com és representat cal suposar que es tracta d’un clergue. En un primer moment Fontano respon
a les monges escrivint una carta, la X, amb la qual vol reiterar la seva devoció per elles; ho fa
consagrant-los la seva ploma, acció que sembla no exempta de connotacions sexuals. Amb tot,
cal entendre que la reacció de Fontano acaba per no ser tan amable perquè, adoptant el punt
de vista d’un «devot desenganyat» per creure que les dames han concedit el seu favor al frare,
)RQWDQRHVFULXODFDUWD,9RQGHVTXDOLÀFDOHVUHOLJLRVHVVDWLULW]DQWOHVUHODFLRQVTXHPDQWHQHQ
amb els galants que les festegen. Tot seguit, a la carta V, l’autor comunica a Rafelinda el seu
desengany de l’amor per Belinda i sembla atribuir la causa d’aquest desengany a un «colom
ODVFLXªGHOTXDOFULWLFDOD©FDVWHGDWÀQJLGDªLTXHODPDWHL[DFDUWDG·LGHQWLÀFDUDPEHOIUDUHEODQF
En aquest punt, la relació de Fontano amb les monges es deu trobar en una situació incerta.
(O WUHQFDPHQW DPE %HOLQGD QR VHPEOD VHU GHO WRW GHÀQLWLX SHUTXq OHV FDUWHV 9, L 9,, GH OHV
quals aquí només m’he ocupat breument perquè no contenen elements eròtics, fan referència a
les complicacions en la relació entre els amants, que es perllonguen mentre el poeta sospita de
l’honestedat de la dama per causa del frare blanc.
(QDTXHVWPRPHQWV·HVGHYpHOVHJRQSXQWG·LQÁH[LyTXDQ)RQWDQRUHSPLVVLYDGHOHVPRQJHV
GH -HUXVDOHP FDUWD ;,   +HP G·HQWHQGUH TXH VL HOV KDYLD UHHQYLDW HO SUHVHQW GH OHV PRQJHV
GHOVQJHOVKDYLDHVWDWSUREDEOHPHQWDPEODLQWHQFLyTXHOLFRQÀUPHVVLQÀQVDTXLQSXQWHO
frare constituïa efectivament una amenaça per a la castedat de les monges dels Àngels, tal com
aquestes semblaven suggerir. Les monges de Jerusalem neguen que el frare hagi de ser considerat
el competidor del poeta (cosa que entendrem millor en llegir les cartes següents) i indiquen que
HOIUDUHVLPEROLW]DWDPEODÁRUés «prelat i prior», és a dir, que es tracta del superior jeràrquic d’un
orde religiós.
+DYHQW OOHJLW OD FDUWD GH OHV VHQ\RUHV GH -HUXVDOHP )RQWDQR WRUQD D HVFULXUH D OHV PRQJHV GHOV
Àngels (carta XII) i els comunica el que el que li han dit les primeres, és a dir, que el frare no és
cap amenaça per a la seva castedat, sinó més aviat tot el contrari. S’ha aclarit el malentès, doncs
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,i Fontano el celebra component a continuació la carta XIII, que envia a les dues comunitats
de monges, i en la qual descriu una escena que imagina; en aquesta, el frare és en mans d’un
col·lectiu de tupins amb característiques humanes, que el sotmeten a un seguit d’operacions de
FODUHV FRQQRWDFLRQV VH[XDOV /·HVFHQD VHPEOD YROHU VLJQLÀFDU O·H[LVWqQFLD GH UHODFLRQV VH[XDOV
entre el frare i els seus correligionaris o bé entre el frare i les monges de Jerusalem. El primer
sembla, però, el més probable i, a més, permet explicar que Fontano deixi de considerar el frare
com un competidor pel favor de les monges dels Àngels. Aquest descobriment, de fet, es troba
HQFULSWDWHQODUHVSRVWDGHOHVPRQJHVGH-HUXVDOHP FDUWD;, TXHDÀUPDYHQTXH©DOOjRQQR
KDYHXWLQJXWDPRUQLQJ~QRSRGUjFRPSHWLUª+HPG·HQWHQGUHTXHDOOjRQHOSRHWDQRKDWLQJXW
amor és entre els frares, i que la revelació de les clarisses –que cal suposar, coneixien millor el
IUDUHTXHHOPDWHL[)RQWDQHOOD²pVHOTXHMXVWLÀFDODVHYDLQFOXVLyHQO·LQWHUFDQYLHSLVWRODU
Amb la carta XIV, Fontano torna a adreçar-se a les monges dels Àngels i ho fa després d’una nova
purga, que sembla voler simbolitzar la neteja de la sospita que tenia de la falta de castedat de les
GDPHVHOVWRUQDDGHPDQDUÁRUVLSHUDOJXQHVGHOHVUHIHUqQFLHVGHOWH[WVHPEODGHPDQDUWDPEp
que les monges no l’enganyin aquesta vegada. Tot plegat porta a pensar que les dominiques han
DOLPHQWDWGHOLEHUDGDPHQWHQ)RQWDQRODVRVSLWDGHODLQÀGHOLWDWDPEHOIUDUHLTXHGHIHWOLKDQ
gastat una broma.
La carta XV clou el cicle i és una epístola en vers de Fontano a una monja anomenada Belisa
(molt probablement, la mateix Belinda de les cartes I-III i l’Elisa de les cartes VI i VII), en la qual
OLGyQDFRQVHOOVSHUVXSHUDUO·HQÀWDPHQW$TXHVWDFDUWDSHUPHWHQWHQGUHTXHO·jSDWHQHOTXDOV·KD
HQÀWDWODMRYHHUDXQDFHOHEUDFLyDODTXDOKDQDVVLVWLW©JXVPDQVªpVDGLUIUDUHVGRPLQLFV$L[z
porta a pensar que, atès que aquests frares vestien hàbits blancs, el correlat real del «frare blanc»
al·ludit a les composicions ha de ser, molt probablement, un membre d’aquest orde.
Si la meva proposta d’interpretació és correcta, l’ordenació dels textos pot semblar difícil d’entendre,
però, ben mirat, no està exempta de lògica perquè, com ja he enunciat en començar, les cartes I-VII
serveixen principalment per reconstruir la relació de Fontano amb Belinda mentre que les cartes
9,,,;9VHUYHL[HQSULQFLSDOPHQWSHUFRPSUHQGUHHOMRFVLPEzOLFFRQVWUXwWHQWRUQGHODÀJXUDGHO
frare blanc. Dins la primera seqüència, la carta IV és una excepció a mitges, ja que, tot i compartir
amb les cartes del segon cicle el fet d’adreçar-se a les monges col·lectivament, explica el desengany
GH )RQWDQR FRVD TXH LQFORX D %HOLQGD L SHU WDQW MXVWLÀFD OD VHYD FROóORFDFLy GLQV OD VHTqQFLD
dedicada a la dama. La carta VI ha de ser escrita quasi de forma immediata a la V, però la VII no
presenta cap element que permeti situar-la cronològicament. Amb tot, i atès que sembla evocar les
complicacions en la relació entre els amants, molt probablement ha de ser anterior a la carta de les
monges de Jerusalem (XI).
A l’altre cicle, la carta XV és també una excepció a mitges ja que, tot i que fa referència a la dama i
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que permet constatar la represa de les relacions de Fontano amb ella, el moment cronològic del text
LHOIHWTXHSHUPHWLODLGHQWLÀFDFLyÀQDOHQWUHHOIUDUHEODQFLO·RUGHGHOVGRPLQLFVMXVWLÀFDODVHYD
LQFOXVLyDOÀQDOGHODVHJRQDVHTqQFLDLDPRGHGHWDQFDPHQWGHOFLFOH
Malgrat alguns buits argumentals, que cal entendre que es resolen fora del text però que no resulten
LQVDOYDEOHVSHUFRSVDUQHHOVLJQLÀFDWJOREDOHPVHPEODTXHSRGHPFRQFORXUHHQÀTXHOHVTXLQ]H
epístoles constitueixen una unitat argumental coherent i tancada, organitzada, això sí, en una
estructura narrativa enginyosa i complexa.
5.2. Sobre l’erotisme fontanellà
/·DQjOLVLUHDOLW]DWÀQVDTXtHQVSURSRUFLRQDSURXHOHPHQWVSHUFDUDFWHULW]DUO·HURWLVPHIRQWDQHOOj
Això vol dir que, d’una banda, ens permet descriure la visió de la sexualitat present en els textos i,
GHO·DOWUDLGHQWLÀFDUOHVSULQFLSDOVHVWUDWqJLHVUHWzULTXHVLGHUHSUHVHQWDFLyHPSUDGHVSHUO·DXWRUD
l’hora d’ocupar-se d’aquesta qüestió.
Per comprendre la visió de la sexualitat inherent als textos de Fontanella penso que farem bé de
posar-la en relació amb la visió que l’home barroc tenia d’aquesta parcel·la de l’activitat humana.
Rossich (1987) ha explicat que el tractament de l’eròtic en la literatura acostuma a ser «poc eròtic»
perquè generalment cerca «conjurar la libido» més que no pas «excitar passions». Aquest objectiu,
que s’explica com a resultat de les prevencions morals en contra del sexe de la moral posttridentina,
s’aconsegueix fonamentalment per mitjà del distanciament produït a través de l’humor i es per això
que la literatura eròtica barroca és una literatura de caràcter eminentment satíric (íd, 97). En el cas
català, a més, presenta la particularitat que acostuma a ser escrita per homes, habitualment clergues,
i que està escrita sempre des del punt de vista masculí i pensada per a ser llegida per un públic
també masculí.42 Això explica que gairebé mai es tractin temes com la masturbació masculina, que
és vista com humiliant,43 o la homosexualitat, considerada una anomalia social per a la qual «no
podia existir complicitat ni complacència» (íd, 95). De fet, però, la sexualitat és vista en negatiu,
també quan implica l’enamorament d’una dona –i aleshores l’enamorat és motiu de burla–, però en
positiu quan es practica d’una forma més lliure.44
A la llum d’aquestes consideracions, podem entendre que les cartes de Fontanella estudiades
aquí comparteixen alguns dels trets comuns en la literatura eròtica de l’època, però també alguns
ingredients més heterodoxos, que els confereixen un cert grau d’originalitat. S’hi fa palesa, sens
GXEWHXQDYLVLyGHVHQIDGDGDLKXPRUtVWLFDGHO·HURWLVPHLGHIHWWDQWpVDL[tTXHSRGHPDÀUPDUTXH
42

«(...) l’absència d’un jo femení ressona amb tota la força d’un silenci sobtat al bell mig d’una cridòria» (Rossich 1987: 95)

43

«La masturbació masculina no hi apareix perquè és humiliant, als ulls de l’home del segle XVII, ja que revela un fracàs: la impotència d’una unió
sexual perfecta» (Rossich 1987: 95)

44

«En la poesia satírica del segle XVII hispànic, l’enamorat és motiu de burla (quan hi apareix és enganyat per la seva estimada, o simplement
es converteix en víctima de les vel·leïtats, la hipocresia i l’interès pels diners que caracteritzen el sexe femení); en canvi, és admirat qui practica la
sexualitat sense quedar-ne presoner.» (Rossich 1987: 93)
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les referències eròtiques constitueixen, al llarg de les cartes, no pas l’únic, però sí el més productiu i
recurrent dels ressorts humorístics dels textos fontanellans. També és cert que presenten l’habitual
situació de desengany respecte dels amors femenins, ja que Fontano l’experimenta en la seva relació
amb Belinda, i que aquest desengany té una causa de tipus sexual (la sospita que de la falta de
virtut de la dama). Però no resulta ser un desengany amb ambició moralitzadora, ja que, si la meva
interpretació dels textos és la correcta, Fontano supera aquest desengany i continua escrivint a les
monges. I aleshores, no només compon el text més explícitament eròtic del conjunt (la carta XIII),
sinó que restableix la seva relació amb Belinda.
Fontanella també s’allunya del costum de l’època pel que fa al tipus de relacions de què s’ocupa, ja
que, com hem vist, sembla insinuar l’existència de relacions homosexuals entre el frare blanc i els
seus correligionaris. A tot això cal a afegir, a més, que, independentment de si hem d’atribuir els
textos als personatges que els signen o no, el cert és que tres de les composicions adopten un punt
de vista femení, cosa força excepcional en la literatura eròtica de l’època.
En un altre ordre de coses, les observacions presentades al llarg de l’article ens permeten també de
presentar algunes remarques relatives a les estratègies retòriques i de representació emprades per
Fontanella en el tractament de l’eròtic.
Pel que fa a les estratègies retòriques, com hem pogut observar, Fontanella gairebé mai al·ludeix
de forma unívoca, directa i explícita a les qüestions sexuals, sinó que s’hi refereix sempre a través
G·DPELJLWDWVHXIHPLVPHVPHWRQtPLHVPHWjIRUHVSDUDGR[HVLHQGHÀQLWLYDDWUDYpVGHWRWDPHQD
de jocs semàntics. Aquests jocs permeten l’obertura d’espais interpretatius entorn del sentit exacte
dels mots en cada cas, la qual cosa possibilita de suggerir i negar al mateix temps el sentit eròtic
del text. Aquest sentit, doncs, no resulta mai privatiu, i això vol dir que el text sempre funciona,
simultàniament, a diversos nivells de lectura, un dels quals és l’eròtic. Fet i fet, doncs, en aquest
sentit la dimensió eròtica dels textos fontanelles és sovint més virtual que no pas real, per tal com
la seva realització depèn de la complicitat del lector, així com de la seva capacitat per copsarQH OD FRPSOH[LWDW DWqV TXH FRP HVSHUR KDYHU UHHL[LW D PRVWUDU VXÀFLHQWPHQW HO VLJQLÀFDW GHOV
jocs lingüístics proposats no sempre resulta evident, sinó que sovint demana un notable esforç
interpretatiu.
D’altra banda, Fontanella adopta diverses d’estratègies de representació de l’eròtic. La primera, més
LQVLQXDQWTXHQRSDVH[SOtFLWDpVO·DGRSFLyGHOSXQWGHYLVWDFDYDOOHUHVFVXEYHUWLWDPEÀQDOLWDWV
paròdiques, i en el marc del qual Belinda apareix com a promotora del desig sexual del cavaller. La
segona, força més directa, és la denúncia del comportament sexual de les monges, satiritzant les
seves formes de relació amb els devots. I la tercera és tot el joc simbòlic construït –qui sap si sol, o
amb l’ajuda i complicitat real de les religioses– a l’entorn del frare blanc, on cal destacar, de forma
ben especial, l’original estratègia de la recreació de la fantasia dels tupins a la carta XIII. Així mateix,
cal assenyalar que aquest joc simbòlic propicia dues operacions molt pròpies del gust barroc, com
VyQODFRQIXVLyHQWUHODUHDOLWDWLÀFFLy KDQHVWDWYHULWDEOHPHQWHQYLDWVHOVSUHVHQWV"+HPGHFUHXUH
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que les monges han intervingut realment en la composició dels textos?) i la constatació que la
realitat resulta ser una aparença enganyosa (tant el lector com el mateix poeta acaben comprenent
que el frare no ha estat mai el competidor de Fontano).
(Q GHÀQLWLYD GRQFV SUHQHQW HQ FRQVLGHUDFLy WRWHV OHV HYLGqQFLHV SUHVHQWDGHV HQ DTXHVW DUWLFOH
SHQVRTXHSRGHPDÀUPDUTXHOHVCartes a les Senyores dels Àngels i de Jerusalem conformen un cicle
literari complet i tancat, la interpretació del qual depèn absolutament de les seves referències de
caràcter eròtic. L’estudi d’aquestes referències ha permès constatar que el tractament fontanellà de
l’erotisme és molt proper a l’habitual en el període del barroc, per bé que també se’n distancia en
DOJXQHVDVSHFWHV/·HVWXGLKDSHUPqVWDPEpLGHQWLÀFDUOHVHVWUDWqJLHVUHWzULTXHVLGHUHSUHVHQWDFLy
utilitzades en el tractament de l’eròtic, estratègies que destaquen per la seva diversitat, complexitat
i originalitat. Amb tot, el treball realitzat també m’ha portat a la constatació que la interpretació en
clau eròtica del text no esgota, ni de bon tros, les seves possibilitats interpretatives, la qual cosa em
porta a concloure que ens trobem davant d’una obra que mereixeria d’ésser estudiada, encara, des
d’altres punts de vista més enllà de l’estrictament eròtic, i que constitueix, sense cap mena de dubte,
una mostra molt reeixida de narrativa culta, excepcional i pràcticament única en el seu gènere dins
la literatura catalana d’època moderna.
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