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Resum
Dins el corpus poètic de Francesc Fontanella (1622-1681) es compten una setantena de
composicions de caràcter epistolar. Algunes d’aquestes composicions contenen elements
que semblen remetre a un dels gèneres pictòrics més característics del barroc: el de la
natura morta. Partint d’una aproximació comparatística, el propòsit d’aquest treball és
examinar aquests elements per tal de dilucidar quines funcions desenvolupen i quins
propòsits persegueix la seva utilització dins aquests textos, amb l’objectiu d’aportar una
nova perspectiva que contribueixi a la seva millor valoració crítica.
Paraules clau: Natura morta, barroc, poesia catalana, literatura comparada, Francesc Fontanella.

Abstract
Within the poetic corpus of Francesc Fontanella (1622-1681), about seventy compositions
are to be considered letter poems. Some of these poems contain elements that seem to
refer to one of the most characteristic pictorial genres of the Baroque period: the still life.
Based on a comparative approach, the purpose of this paper is to examine these elements
in order to elucidate what functions do they develop and what is the purpose of its use
within these texts, in order to provide a new perspective that contributes to a better critical
evaluation of Fontanella’s letter poems.
Keywords: Still life, baroque, Catalan poetry, comparative literature, Francesc Fontanella.
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L’estètica de la natura morta a les cartes
literàries de Francesc Fontanella1
La natura morta és un gènere pictòric que neix a les darreries del segle xvi
a Itàlia, els Països Baixos i Espanya, i es popularitza arreu d’Europa durant
la primera meitat del segle xvii. Sorgeix com un subgènere de la pintura
de costums focalitzat en la representació detallada d’objectes inanimats i
quotidians, habitualment aliments, espècies animals i vegetals, però també
objectes de valor com joies, gerros o peces de vaixella. En aquest darrer cas
–el de la representació d’objectes inanimats–, i especialment en la pintura
espanyola, se sol emprar més pròpiament el terme bodegó, però en català, tal
com recull el DIEC2, els dos termes són sinònims i com que el de natura
morta és més ampli, més habitual en la bibliografia dels estudis sobre història de l’art modern català, i també, en fi, més adequat per a les qüestions
a les quals em vull referir en aquest escrit, és el que aquí utilitzaré.2
El sorgiment del gènere s’explica per la confluència d’un seguit de factors,
que van des dels més purament utilitaris –eren quadres adequats per a espais
de característiques molt diverses– i comercials –va arribar a tots els estrats
*. Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Universitat de Girona.
1. Aquest treball s’inscriu dins el projecte d’investigació del Ministerio de Economía y
Competitividad, ref. FFI2015-70095-P. Agraeixo les aportacions de Francesc Miralpeix, Anna
Vallugera, Manuel Cagigas i Cèlia Nadal.
2. «El terme ‘natura morta’ apareix per primer cop en inventaris holandesos devers l’any
1650; abans, els quadres eren anomenats segons el tema representat (fruites, banquet, etc.)». Marià
Carbonell i Buades, «Pintura religiosa i pintura profana en inventaris barcelonins, ca. 1575-1650»,
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 13, 1995, p. 158, n. 90.
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socials–, fins als estrictament artístics. D’entre aquests últims, cal considerar que, des del renaixement, l’antiga aspiració de la pintura per assolir el
màxim grau de versemblança en la representació de la realitat havia pres
una nova dimensió mercès al retorn als models clàssics i a les innovacions
tècniques produïdes en època moderna. Una pintura de detall, com ho
era la natura morta, proporcionava als pintors un marc genèric idoni per a
aquesta finalitat. Ara bé, la profunda vocació naturalista del gènere no va ser
cap impediment perquè acabés articulant també tot un seguit de discursos
simbòlics en clau al·legòrica per mitjà de la seva iconografia.
Malgrat la popularitat que ha assolit amb el temps dins el camp de les
arts plàstiques, la natura morta no és ni ha estat mai un gènere exclusivament pictòric. En època moderna, tal com ha remarcat ja la bibliografia
precedent dins l’àmbit de la hispanística, en podem resseguir la petja també
dins el camp de la literatura, per exemple, dins l’obra de poetes castellans
del Siglo de Oro tan destacats com Lope de Vega o Góngora, entre d’altres.
Per aquest motiu, i perquè crec haver detectat un seguit d’evidències textuals que hi conviden, m’ha semblat oportú d’escatir en quina mesura les
idees estètiques pròpies del gènere podrien ser presents també en les cartes
literàries del poeta Francesc Fontanella (Barcelona, 1622-Perpinyà, 1681).3
A tals efectes, aquest treball s’organitza en quatre parts: a la primera
presentaré breument les cartes; a la segona explicaré les distintes formes
d’encarar l’estudi de les relacions entre la literatura i la pintura en el cas de
la natura morta i aprofundiré en la definició de l’anomenat bodegó literari,
entès en els termes que ha establert la bibliografia secundària precedent;
a la tercera part, i a la llum del marc conceptual i metodològic definit en
l’apartat anterior, analitzaré els diferents elements de les cartes que, tal com
miraré d’argumentar, participen de l’estètica de la natura morta. Per acabar,
presentaré les conclusions que podem extreure de la presència d’aquests
elements en els textos, les quals penso que poden ser d’utilitat en la seva
valoració crítica.

3. Per a una relació acurada i actualitzada de la vida i l’obra de l’autor, veg. Pep Valsalobre,
«De la vida o l’obra d’un poeta català», dins P. Valsalobre, E. Miralles i A. Rossich (ed.), O he de
morir o he d’amar, Barcelona, Empúries, 2015, p. 9-41.

408

L’estètica de la natura morta a les cartes literàries de Francesc Fontanella

Les cartes de Fontanella
Dins el corpus poètic de Francesc Fontanella hi ha un total de setantadues composicions que poden ser considerades cartes. És una quantitat
important, ja que suposa prop d’una quarta part d’aquest corpus, que consta
d’uns tres-cents vint textos en total. Les cartes tenen un to habitualment
jocós, solen ser de temàtica amorosa i busquen divertir i sorprendre, però
també comunicar sentiments a un destinatari que, en la major part dels
casos, és una dama a la qual el poeta festeja.
Com a gènere, les cartes literàries tenen el seu origen en la novel·la de
cavalleries i en la novel·la sentimental dels segles xv i xvi, que solien incloure textos en els quals se simulava la comunicació entre els enamorats
en moments de separació. Les cartes de Fontanella s’ajusten perfectament
a aquest model, al qual afegeixen, a més, un ampli repertori d’estratègies i
recursos literaris propis de la poesia coetània, tant la de temàtica amorosa
–de vegades de caire neoplatònic–, com la jocosa i satírica, especialment,
la de temàtica eròtica i la que parodia els amors amb monges.
La major part de les cartes de Fontanella s’han transmès conjuntament.
Això vol dir que sovint les trobem transcrites de forma contigua en els
manuscrits. L’exemple més clar el trobem en el manuscrit 68 de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, un dels més importants de la trentena de
testimonis que han conservat el corpus fontanellà fins als nostres dies,
i l’únic en què podem llegir totes les cartes literàries de Fontanella. En
aquest testimoni, les composicions epistolars hi apareixen ordenades formant quatre grans cicles: les Cartes a les monges dels Àngels, el Cicle dels
rams, el Cicle de Münster i les Cartes a Fil·lis, Amaril·lis i Terinda.4 En el
present estudi em referiré principalment a composicions dels dos primers
cicles i deixaré de banda els altres dos perquè no hi he trobat cap element
que participi de l’estètica del bodegó.
4. Aquests títols no són d’autor, sinó que són propostes meves per designar cada un dels
diferents cicles. Per als detalls de la identificació i delimitació de cada un d’ells, vegeu Marc Sogues,
«Les cartes literàries de Francesc Fontanella», dins M. Pérez Saldanya i R. Roca i Ricart (ed.), Actes del
Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol
de 2015, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2017, p. 185-198. [Disponible
en xarxa: <http://ow.ly/R0HC30h063J>. Última consulta: 15/12/2017].
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Quatre paraules per presentar breument els cicles que ens interessen.
Les Cartes a les monges dels Àngels són quinze composicions en les quals
s’alternen la prosa i el vers i es combina la paròdia cavalleresca d’estil
quixotesc amb els tòpics habituals de la literatura de devots de monges.
Són textos amb un propòsit clarament jocós i festiu, i amb tocs eròtics
i escatològics molt evidents.5 S’hi pot resseguir un fil narratiu que ens
explica les aventures i desventures amoroses del poeta amb una monja
del convent dels Àngels de Barcelona, i un joc d’embolics en el qual les
monges d’aquest convent li gasten una broma i li intenten fer creure que
mantenen una relació poc casta amb un frare blanc que, molt probablement, devia ser el seu confessor.
El cicle dels rams és un conjunt de vint-i-nou textos dividits en dos
blocs. El primer consta de setze composicions relativament extenses, en
prosa i en vers. El segon bloc, en canvi, el formen composicions breus íntegrament en vers. Les cartes de tot aquest cicle tenen tres trets en comú: el
primer és que (suposadament) acompanyen l’enviament a una dama d’un
petit obsequi, que en la major part dels casos és un ram de flors –i d’aquí el
nom que he donat al cicle; el segon és que la majoria de les composicions
plantegen jocs d’enginy i petites endevinalles; i el tercer és que són textos
de temàtica amorosa i alguns d’ells semblen tenir, a més, connotacions
eròtiques, bé que menys explícites que les del cicle anterior. Així mateix,
a diferència del que succeïa a les cartes a les monges, aquí no és possible
de reconstruir cap seqüència narrativa que relligui el conjunt dels textos,
5. Eulàlia Miralles ha proposat relacionar aquestes cartes amb les celebracions carnavalesques
que tingueren lloc a Barcelona entre finals de febrer i principis de març de 1647 amb motiu del
bateig del fill del virrei francès, el comte d’Harcourt. Sobre aquesta qüestió, veg. Eulàlia Miralles,
«Per a una lectura de l’Ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador de Bugia de Francesc
Fontanella», dins G. Sansano i P. Valsalobre (coord.), Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de
Francesc Fontanella (1622-1683/85), Girona, Documenta Universitaria, 2009, p. 271-302 (p. 297).
També Pep Valsalobre ha presentat evidències documentals i textuals que conviden a situar el poeta
no només al centre d’aquestes celebracions, sinó que semblen indicar que va contribuir-hi amb la
composició dels textos i, probablement, també, intervenint en el disseny del seu relat simbòlic. Pep
Valsalobre, «La signora letteratura i madame politique es troben al carnaval amb el poeta Francesc
Fontanella: una doble lectura de les festes de 1647», dins S. Boadas (ed.), Literatura en la Guerra de
Treinta Años, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2012, p. 109-127. Les cartes a les monges no
estan datades i no hi ha prova documental que permeti vincular-les a aquestes celebracions, però a
la llum de les evidències presentades en els dos estudis esmentats, considero que aquesta proposta
de datació és consistent.
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sinó que, en conjunt, fa la sensació que el poeta els compon amb l’únic
propòsit d’entretenir una dama que, per motius que no s’especifiquen, es
troba convalescent perquè s’ha vist obligada a sotmetre’s a diverses purgues.
Natura morta i literatura barroca
Si bé en el camp pictòric és fàcil tenir una idea força precisa del tipus
d’obra que designem amb el terme ‘natura morta’, el seu equivalent en el
camp literari potser no sigui, d’entrada, tan evident. La millor forma d’arribar-hi és des de la comparatística, si bé em cal precisar que, dins d’aquest
marc teòric, hi ha dues aproximacions possibles: partint de la comparació
amb la pròpia tradició literària o bé amb les fonts pictòriques coetànies.
La primera opció presenta una limitació, i és que no existeix, dins la
bibliografia sobre literatura catalana d’època moderna, cap aproximació
crítica dedicada a l’estudi de la natura morta. És per això que ens cal anar
a cercar-la dins de la hispanística, on són de referència obligada els treballs
de Rafael Osuna,6 Antonio Sánchez Jiménez7 i María Soledad Arredondo,8
si bé cal precisar que tots ells, coherentment amb la terminologia castellana,
utilitzen el terme ‘bodegó’ en lloc del de ‘natura morta’.
Metodològicament, i de cara al que aquí ara ens interessa, resulta especialment útil l’aportació d’Osuna, d’acord amb la qual el bodegó literari
es caracteritza pels següents aspectes: 1) l’enumeració seriada d’espècies
naturals; 2) l’ús, per a descriure-les, de l’adjectivació policroma; 3) la crida
del text a altres sentits, a més del de la vista (és a dir, l’olfacte, l’oïda i el
tacte), i 4) la voluntat, per part dels autors, de produir sensació d’acumulació i abundància.9
6. Rafael Osuna, «Bodegones literarios en el barroco español», Thesaurus, XXIII, 2, 1968,
p. 206-217.
7. Antonio Sánchez Jiménez, «Bodegones poéticos: pintura, fruta y hortalizas como bienes
de consumo moral y literario en Lope de Vega y Luis de Góngora», dins E. Garcia Santo-Tomás
(ed.), Materia crítica: formas de ocio y de consumo en la cultura áurea, Madrid/Frankfurt, Universidad
de Navarra/Iberoamericana/Vervuert, 2009, p. 191-210.
8. María Soledad Arredondo, «El pincel y la pluma. Sobre retratos, paisajes y bodegones
en la literatura del Siglo de Oro», Anales de Historia del Arte, 2008 (Volumen extraordinario),
p. 151-169.
9. Osuna, «Bodegones literarios...», p. 206-209.
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En la literatura castellana podem documentar desenes de casos de bodegons literaris, els més cèlebres dels quals es troben en obres de Barahona
de Soto, Góngora i, sobretot, Lope de Vega. Sánchez Giménez ens proporciona un fragment d’El Isidro de Lope que il·lustra perfectament la definició
apuntada per Osuna:
La verde pera en sazón
con el escrito melón,
el durazno blanco, el higo,
y una vez cogido el trigo,
el rubio melocotón.
Luego el pomífero otoño,
cuando ya la juncia arrancas,
te diera con manos blancas
el colorado madroño,
verdes nueces y uvas blancas.
Los membrillos ya perfectos,
y los piñones secretos,
el níspero y serba enjuta,
la sangre de Tisbe en fruta
de los morales discretos.10
El Isidro és de 1599, que és precisament l’any del primer bodegó pictòric
documentat a Espanya. Això no obstant, sabem que Lope ja havia inclòs
bodegons literaris dins les seves obres des de finals de la dècada de 1580,11 la
qual cosa demostra que són anteriors als pictòrics i que, per tant, no reprodueixen verbalment imatges pictòriques i fora debades cercar-ne un referent
visual concret. Si això és així és perquè, tal com ja van assenyalar tant Osuna
com Jiménez Sánchez, l’origen dels bodegons literaris no s’ha de cercar dins
l’àmbit de les arts plàstiques, sinó dins del de la literatura. I, més concreta10. Antonio Carreño (ed.), Lope de Vega Carpio, Poesía I. La Dragontea. Isidro. Fiestas de
Denia. La hermosura de Angélica, Madrid, Biblioteca Castro, 2002, p. 195-542, cant IV, v. 861-875.
11. Sánchez Jiménez, «Bodegones poéticos...», p. 195.
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ment, es troba en la tradició clàssica, en les enumeracions de fruites presents
en passatges d’obres com les Metamorfosis d’Ovidi i Les bucòliques de Virgili.12
La segona via per trobar l’equivalent literari de la natura morta pictòrica
és aquella que, ben al contrari del cas que acabo d’apuntar, s’articula a partir del concepte d’ècfrasi, és a dir, que elaboren la descripció textual d’una
obra d’art visual, en aquest cas, d’una natura morta pictòrica.13 Aquesta via,
però, no resultarà productiva per estudiar les cartes de Fontanella perquè
en aquests textos no hi trobem cap element que porti a pensar que l’autor
reprodueix, en els seus versos, imatges que corresponguin a obres pictòriques concretes que hagi pogut contemplar.
Tot i això, soc del parer que l’aproximació als textos fontanellans a partir
de la comparació amb la pintura pot ser productiva si es realitza des d’altres
angles. Per fer-ho, però, cal partir de la premissa que poden existir relacions
entre la representació literària i la pictòrica que no passin per l’ècfrasi,
sinó, més simplement, per la utilització d’uns codis simbòlics i d’un seguit
d’elements iconogràfics comuns. Voldria que el lector retingués aquesta
proposta d’aproximació, perquè és la que adoptaré en l’apartat següent.
L’estètica de la natura morta a les cartes literàries de Francesc
Fontanella
El millor punt de partida des d’on començar a copsar la qüestió que ens
ocupa el trobem, sens dubte, en les rúbriques de les cartes que conformen
el Cicle dels rams.14 A la taula 1 presento una selecció de les que em seran
més útils per argumentar, tot seguit, que aquests textos participen, en certa
mesura, de l’estètica de la natura morta.
12. «El Félix construyó la lista de frutas del Isidro sobre los modelos latinos, especialmente sobre
el de Ovidio, cuyas similitudes con la lista del Isidro son evidentes: coinciden las frutas mencionadas
y el lenguaje empleado para describirlas –el colorido, la mención al cuerno de la abundancia–. El
pasaje ovidiano, como en menor medida los versos de Virgilio, constituye la clara fuente latina de
la “popular” lista del Isidro»: Sánchez Jiménez, «Bodegones poéticos...», p. 195.
13. Per a una reflexió més detallada sobre el concepte d’ècfrasi, vegeu Jesús Ponce Cárdenas,
Écfrasis: visión y escritura, Madrid, Editorial Fragua, 2014, p. 13-14.
14. Les rúbriques són els breus passatges en prosa que introdueixen una composició poètica
i que, generalment, en resumeixen, n’amplien o n’aclareixen el significat.
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Carta I
Carta II

Carta VII
Carta IX
Carta X
Carta XI
Carta XII
Carta XIV
Carta XV
Carta XVI
Carta XIX
Carta XX
Carta XXI

Lo present que féu un devot a la purga de la devota fou un ram de flors
al mig del qual hi havia una gàbia de filigrana i, dins, un caponet de
seda ab estos versos que l’acompanyaven15
Lo present que envià un cavaller a una dama que es deia Ham lo dia
de la purga fonc un ram de flors ab un ham dorat que penjava ab un
filet d’un costat del ram, i un peixet fet com un cor, que estava pres
en l’ham, ab esta quartilla
Envia un galant a una dama que es deia ____ lo dia de la purga una
panereta de roses i alguns pensaments, ab esta lletra
A la mateixa ocasió envia lo Pare Terrats un ram compost de carxofes
i algun _____ ab esta carta16
A una altra purga envià lo mateix altre paneret de confitura ab flors,
guarnit de flocs, ab esta lletra
I lo Pare Terrats envià també un ram compost d’algunes carxofes ab
algunes faves tendres, pomes, peres, prunes i algunes altres fruites
verdes, ab esta carta
A la primera [dama] envià lo mateix [autor], lo dia d’una segona purga,
una plata de confitura guarnida de flocs i flors, ab esta lletra
A la mateixa ocasió envià un son company, ab una florera de lliris i
cascalls, carta
A un ram guarnit de fulla morta, que un galant envià a la dama que
es deia Terrena lo dia de sa purga. Lletra
A altra purga envià lo mateix un ram guarnit d’azul, ab esta lletra
Enviant un ram fet d’un salpasser
Enviant un ram a una purgada, ab coquilles entre les flors
Present de vidre
Taula 1. Selecció de rúbriques del Cicle dels rams.

15. Tots els textos esmentats en aquest treball i també els dels dos altres cicles epistolars de
Fontanella formen part de la meva tesi doctoral, actualment en curs. Mentre no es publiqui, el
lector interessat pot consultar els textos complets en l’edició digital de l’obra poètica completa de
Fontanella disponible en línia a Pep Valsalobre i Marc Sogues (coord.), Albert Rossich, Eulàlia
Miralles, Marta Castaño, Anna Garcia Busquets, Verònica Zaragoza i Narcís Figueras
(ed.), Obra poètica completa de Francesc Fontanella, edició crítica electrònica, Servei de Publicacions
de la Universitat de Girona [Disponible en línia: <http://www.nise.cat/BibliotecaDigital/Autors/
FrancescFontanella.aspx>. Darrera consulta: 15/12/2017].
16. Els espais en blanc d’aquesta rúbrica i de l’anterior apareixen únicament al manuscrit de
Ripoll. Els reprodueixo aquí perquè crec probable que siguin un recurs adoptat pel mateix autor
amb l’objectiu d’indicar l’existència d’un buit que, a manera d’enigma o endevinalla, el lector ha
de poder emplenar amb la lectura del text que troba a continuació.
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El primer que cal observar és que aquestes rúbriques acompleixen totes
una mateixa funció: ens ennoven de l’enviament de petits objectes que, a
manera de presents, acompanyen els textos.17 Bé que amb diferents graus
de detall, totes les rúbriques d’aquesta mena tenen una intenció clarament
visual. És cert que d’elles no es desprèn la distribució precisa dels diferents
elements que s’hi esmenten, ni una imatge concreta del conjunt que conformen, ni tampoc hi ha cap caracterització estètica especial que identifiqui
aquest conjunt indefectiblement com una natura morta. Però al mateix
temps, i malgrat aquestes possibles objeccions, també em sembla difícil de
qüestionar que la mera menció dels diferents elements que conformen el
conjunt ja propicia que en la ment del lector es produeixi una construcció
visual i compositiva de la imatge verbalitzada. I, si això és així avui, encara
més devia ser-ho en la ment d’un lector o una lectora que, de segur, estava
molt més familiaritzat amb l’estètica del bodegó que no pas nosaltres.
Sigui com sigui, sembla clar que les rúbriques aspiren a representar un
objecte absent, per la qual cosa cal convenir que tenen una intenció performativa, en el sentit que pretenen establir l’existència real d’aquest objecte. És evident que aquesta performativitat és limitada, en la mesura que
depèn, en última instància, del grau de versemblança que el lector estigui
disposat a concedir a l’enunciat. Tanmateix, no es pot negar que, si més no,
conviden a dubtar de si en algun moment aquell objecte efectivament deu
haver existit i ha acompanyat l’enviament de la missiva i, en definitiva, a
17. Cal precisar que les de la taula no són les úniques rúbriques d’aquest tipus que trobem en
la poesia de Fontanella. Dins el mateix Cicle dels rams en trobem també a les composicions VIII,
XVII, XXII, XIV i XV, en les quals s’al·ludeix, més succintament, a l’enviament d’un «ram», o d’un
«ram amb un gallet (=una rosella; carta XXVI)», i també, a les cartes IX, X, XII i XII de les Cartes a
les monges dels Àngels, en les quals el poeta i les monges s’intercanvien «un paneret dintre del qual
venia un tupí ab moltes poncelles de diferents flors i, enmig d’elles, un frare blanc d’estos que es
fan en los camps». Fora dels cicles epistolars, també hi ha rúbriques que enuncien l’enviament de
presents a les giletes 74 («Enviant Gilet un ram a Gileta havent pres una purga»), 75 («Envia Gilet a
sa adorada Gileta altre ram ab perles») i 76 («Enviant altre ram de flors, i en ell un cor ferit»), i fins
i tot en dues composicions esparses, «En estes dos flors, senyora» i «Conspiren, bella Amaril·lis», que
van acompanyades, respectivament, de «dues flors» i d’un «ram de flors». De tots aquests casos, l’únic
que resultarà d’utilitat per al que aquí ens interessa és el de les Cartes a les monges dels Àngels, que
comentaré més endavant. Per més detalls sobre les giletes (o conjunt de poesies amoroses adreçades
a una dama anomenada Gileta), vegeu Marta Castaño, «Ninguna fou tan amada»: edició crítica i
estudi de les giletes de Francesc Fontanella, Universitat de Girona, tesi doctoral (inèdita), 2017.
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preguntar-se si aquell text ha fet la funció de carta que, almenys des d’un
punt de vista retòric, aparenta, i si, per tant, ens trobem davant de cartes
realment privades o de textos literaris.18
En el joc amb els límits entre la realitat i la ficció, entre la vida i l’art,
trobem un primer punt de contacte entre els textos fontanellans i la pintura
de natures mortes, un gènere pictòric en el qual aquest debat es manifesta
amb més recurrència i intensitat que en cap altre. D’entrada, perquè s’hi
representen elements propis de la vida quotidiana, però també perquè la
tensió realitat/ficció hi és abordada tant implícitament, en el tractament
de la forma (el grau de mimetisme en la descripció pictòrica que assoleixen
algunes obres aspira a fer que l’espectador dubti de si allò que veu no és la
realitat mateixa, en lloc d’una representació), com, més explícitament, a
través de citacions a motius que remeten a aquest mateix debat.19
Un segon aspecte important de remarcar és que bona part dels objectes
esmentats a les rúbriques fontanellanes (rams de flors, fruites, plates de
confitura, objectes de vidre, etc.) figuren entre els més habituals de la
pintura de bodegó. En aquest sentit, i deixant momentàniament de banda
els rams de flors, als quals em referiré més endavant, potser l’exemple més
il·lustratiu són les «carxofes ab algunes faves tendres, pomes, peres, prunes
18. La qüestió de la circulació real de les cartes literàries de Fontanella mereixeria, sens dubte,
una aproximació específica més aprofundida que, com es pot entendre, no s’escau de realitzar aquí
perquè no és el tema que ens ocupa. De forma molt resumida, apuntaré, només, que és probable
que els diferents cicles epistolars obtinguessin diferents graus de publicitat, arribant, en casos con el
de les cartes a les monges o les cartes a Fil·lis, Amaril·lis i Terinda, a cercles de lectors prou amplis,
mentre que en d’altres casos, com el Cicle dels rams, el gran nombre de sobreentesos i enigmes amb
referents coneguts només per l’autor i la destinatària dels textos conviden a pensar que degueren
circular entre un públic molt més reduït. En cap dels casos, però, no hem de creure que es tracti
veritablement de cartes reals ni exclusivament interpersonals, sinó que sempre devien arribar a un
col·lectiu de lectors més o menys ampli.
19. És el cas, per exemple, del topos dels ocells que picotegen les fruites en alguns quadres i
que remet al «(...) tópico clásico del pintor griego Zeuxis, quien al parecer plasmó unas uvas con
tal similitud con el motivo, que los pájaros volaban hasta ellas intentando picotearlas. Este relato se
difundió a través de la historia del arte clásico en la Historia Natural de Plinio el Viejo. De hecho, un
número significativo de pintores de bodegones en la España del siglo xvii –entre los que destacamos
a Juan van der Hamen (1596-1631), Alejandro de Loarte (ca. 1600-1626), y el pintor de flores Juan de
Arellano (1614-76)– incluían en sus cuadros un pájaro picoteando fruta, haciendo referencia a este
relato de la antigüedad clásica»: Peter Cherry, La pintura de bodegón en las col·lecciones del Museo
Cerralbo, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2001, p. 34-35.
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i algunes altres fruites verdes» de la carta XI, tant pel fet que, bé que en
petita mesura, satisfan el criteri de seriació establert per Osuna, com perquè
els fruits que s’hi enumeren consten entre els més freqüents de les natures
mortes de l’època (figures 1-3).
Com ja he apuntat a la introducció, el de la natura morta és un gènere
ambivalent, en el sentit que conjuga la representació realista de la realitat
amb la construcció d’un discurs simbòlic que pot ser, segons el cas, més o
menys complex. El grau de simbolisme de les natures mortes és un tema
que ha estat debatut al llarg dels anys i sovint ha estat objecte de controvèrsia. Personalment, soc del parer que, si bé és cert que segurament
resulta innecessari assajar lectures en aquest nivell amb certes obres, no ho
és menys que n’hi ha d’altres que pràcticament ens hi obliguen. Potser el
cas més paradigmàtic –i recurrent, en la literatura sobre el tema– és el de
l’Agnus Dei de Zurbarán, perquè presenta una figura i un títol que, entesos
en clau simbòlica, deixen poc marge a una altra interpretació que no sigui
la del Crist crucificat (figura 4). En canvi, els motius florals i vegetals, per

Figura 1. Bodegó amb carxofes, flors i recipients de vidre, Juan Van der Hamen (1627).
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Figura 2. Vas de flors i fruites sobre taula, Mestre de Hartfor (1627).

Figura 3. Bodegó amb dolços i recipients de cristall, Juan Van der Hamen (1622).
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Figura 4. Agnus dei, Francisco de Zurbarán (1635-1640).

no parlar ja dels elements propis del gènere de la vanitas (rellotges, calaveres, llibres, etc.) permeten, sovint, articular discursos més complexos i de
lectura més oberta.
L’important, en fi, és entendre que ens situem dins el marc mental d’una
cultura, la del barroc, que fa ús d’uns codis visuals extraordinàriament
sofisticats i que està molt habituada a vehicular significats complexos per
mitjà de símbols. Per això, tenint en compte el que passa en aquest sentit
amb la pintura de natures mortes, penso que cal que ens preguntem en
quina mesura els objectes bodegonescos esmentats a les rúbriques de les
cartes fontanellanes són susceptibles de desenvolupar una funció simbòlica
i, si és així, quin tipus de significats poden codificar.
Cal advertir que això ens porta devers un territori incert, ja que resulta
molt difícil escatir en quina mesura els significats que codifiquen els objectes dels textos fontanellans es corresponen o no amb els que atribueix
la tradició pictòrica a aquests mateixos objectes. En primer lloc, perquè la
mateixa tradició, de fet, no és unívoca i sovint ens trobem que no existeix
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un consens clar entorn del valor precís dels motius iconogràfics; més aviat
es pot dir que cada tradició nacional –i, dins d’aquestes, cada autor–, fa
la seva pròpia articulació del discurs, valent-se d’aquests motius però amb
objectius i missatges que no necessàriament són compartits amb els d’altres
pintors, tot i que tendeixen a confluir-hi. En segon lloc, perquè seguint
aquesta lògica de l’aprofitament i recodificació dels símbols –que, d’altra
banda, cal recordar-ho, és igualment habitual dins l’àmbit de la creació
poètica–, en els textos de Fontanella diversos indicis conviden a pensar que
el discurs simbòlic que vehiculen els objectes propis de les natures mortes
és un discurs propi, perquè, almenys en algunes ocasions, s’articula en base
a significats el sentit i l’abast dels quals són compartits per l’autor, la destinatària dels textos i, probablement, també, pel cercle de lectors coetanis
de Fontanella, però no (o no del tot) pel lector que, com nosaltres, es troba
fora d’aquest cercle.
Per mirar de portar tota aquesta disquisició a un nivell més concret,
acabaré aquest treball amb un examen dels textos amb el qual, espero, podré il·luminar els aspectes potser més abstractes del discurs teòric esbossat
fins aquí. Comencem per retornar a les rúbriques i avaluem el potencial
simbòlic dels elements que hi són esmentats.
Una primera apreciació important a fer en aquest sentit és que, en la
majoria dels casos, l’objecte que, segons el text, acompanya la carta és un
ram, habitualment compost de flors. Els rams –i les flors en general– són
motius molt recurrents en la pintura de natures mortes, fins a tal punt que
constitueixen un subgènere de la natura morta, amb nom propi ja en els
inventaris de l’època: floreres.20 La seva proliferació durant el segle xvii
s’explica tant per una qüestió comercial –acomplien una funció decorativa
que les feia adequades per a espais molt diversos–, però també per motius
tècnics –la complexitat compositiva, la definició del detall i la interacció
d’un objecte tan complex amb la llum, convidava al lluïment de l’autor– i
discursius. D’entre aquests últims hi ha el fet que permetien representar de
forma al·legòrica algunes de les idees estètiques més apreciades per la mentalitat barroca, com la de la transitorietat de l’existència humana i l’engany
20. Santi Torras Tillo, Pintura catalana del Barroc. L’auge col·leccionista i l’ofici de pintor al
segle xvii, Bellaterra [etc.], Universitat Autònoma de Barcelona [etc.], 2012, p. 57.
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dels sentits que representa el món sensible i, particularment, la bellesa (les
flors són la representació palmària de la transitorietat de la bellesa perquè,
col·ligades en un ram, estan destinades a decandir-se en poc temps). Amb
tot, no crec que sigui gaire útil projectar cap d’aquests significats en els
rams que envia el poeta a la seva dama en el cicle que ara ens ocupa, perquè
els textos no tenen una pretensió tan transcendent, sinó que, de fet, estan
escrits per galantejar, afalagar i divertir la dama.
En aquest punt, voldria fer notar el fet que tots els rams que he recollit
a la taula presenten alguna particularitat que els singularitza,21 i soc del
parer que és precisament a través d’aquests elements singulars (i, per tant,
no a través del ram en ell mateix) que l’autor articula un discurs simbòlic
extratextual.
Dit això, és important advertir que no pas tots els casos presenten el mateix grau de simbolisme ni en tots els casos el bagatge simbòlic dels elements
iconogràfics de les natures mortes ens ajuda a il·luminar la lectura del text.
Per exemple, el salpasser22 de la carta XIX no té cap simbologia, perquè
l’objecte, dins el poema, no representa cap altra cosa que allò que és. Resulta
enginyós trobar-lo convertit en un ram, fa un efecte sorprenent i, dintre
del poema, actua com una excusa que permet al poeta formular alguns
jocs conceptuals. Però el seu valor no va més enllà d’això. És semblant el
cas de les confitures de les cartes X i XII, l’enviament de les quals s’explica
pel fet que, tal com les mateixes rúbriques apunten, la dama s’ha sotmès a
una purga, una pràctica que solia alterar, durant algunes hores, el sentit del
gust;23 l’enviament de dolços sembla una cortesia destinada a mitigar o a
fer més passadora aquesta situació i, tal com hem pogut observar a la figura 3, les confitures (és a dir, les fruites confitades) són un element habitual
21. Cal aclarir que si això és així no és perquè tots els rams d’aquest cicle tinguin algun
element particular, sinó perquè he prescindit a la taula de totes les rúbriques que al·ludeixen a rams
que no presenten cap particularitat especial. Em refereixo a les de les cartes VIII, XVII, XXII, XIV,
XV, en les quals només es fa al·lusió a un «ram» sense cap més atribut.
22. Salpasser: «objecte emprat per a fer les aspersions amb aigua beneita, consistent en un
manoll de pèls lligats al cap d’un mànec o en una bola buida amb forats que porta una esponja a
dins i va fixada a l’extrem d’un mànec» (DIEC2).
23. Sobre aquesta qüestió, i sobre l’aprofitament literari del tòpic de la purga, vegeu Marc
Sogues, «Una práctica terapéutica como excusa literaria: la purga en la poesía de Francesc Fontanella»
(en premsa).
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en la pintura de natures mortes. En un mateix nivell hi ha els pensaments
de la carta VII, que només hi són per permetre el joc conceptual basat en
l’equívoc entre l’acció de pensar i la planta del mateix nom.
Un primer nivell d’elaboració simbòlica es fa palès, encara que de forma
força tènue, a la carta VII, on les roses simbolitzen la passió amorosa, un
significat, però, bastant obvi i que no necessita gaires aclariments. Semblantment, el peixet pres en un ham daurat de la carta II representa el
poeta, atrapat per l’ham de l’enamorament, amb l’afegit que el cognom de
la dona a la qual s’adreça la composició era Ham.
Els exemples en els quals el component simbòlic que és codificat sembla
més complex i articulat són aquells que remeten més directament a l’estètica
del bodegó, com passa a la carta I. A la rúbrica hi llegim que l’autor i la
destinatària del text són referits com a «devot» i «devota», respectivament,
una terminologia habitual en la literatura de galants de monges, amb la qual
es mobilitza, amb intencions evidentment jocoses, el doble sentit –religiós
i amorós– de la idea de la devoció, sovint amb el propòsit de suggerir que
l’home manifesta la seva devoció per la dama mentre que aquesta, pel fet
de ser monja, la té per Déu. L’autorepresentació com a devot no és rara
en Fontanella, que la practica, també, en alguna de les cartes a les monges
dels Àngels, de manera que, fins aquí, ni la situació ni el ram no ens proporcionen dades per inferir que ens trobem en una situació inhabitual. És
aleshores que cal prendre en consideració l’element que particularitza el
present enviat, és a dir, el «caponet de seda» dins una «gàbia de filigrana»
que acompanya el ram. Cal llegir el poema sencer per arribar a entendre
que el capó representa un desdoblament del jo poètic, per mitjà del qual
Fontanella es presenta com algú que ha perdut tres trets importants. En
primer lloc, si tenim en compte que les veus poètiques solien vincular-se
a altres tipus d’aus (principalment, al rossinyol), la identificació amb el
capó resulta autoparòdica i reforça la idea (desenvolupada dins el poema)
de l’actual incapacitat literària de l’autor, una idea clarament faceciosa i
que cal prendre, de fet, com una captatio. Els altres dos trets perduts que se
simbolitzen en la figura del capó són la llibertat (es troba engabiat) i la sexualitat (és un animal capat). Tot i que no puc provar-ho documentalment,
perquè la composició no està datada, em sembla que aquesta caracterització
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identifica perfectament el poeta després de 1657, és a dir, després de l’ingrés
en la vida religiosa dins l’orde dels dominics.
També les carxofes esmentades a les rúbriques de les cartes IX i XI juguen
un paper simbòlic, amb la particularitat que aquest és l’únic cas en què el
mateix poeta ens dona, dins el text de la carta IX, la clau d’interpretació
d’aquest element vegetal; més concretament, especifica que les utilitza per
simbolitzar l’aspror de la dama, és a dir, la seva falta de correspondència
amorosa:
Missenyora,
jo, que no sé fer versos ni rams, no tinc que enviar-vos sinó carxofes que, per lo
que tenen d’aspres ab qui les estima, tenen alguna semblança ab les amazones.24

Algunes fonts assenyalen que les carxofes eren considerades, a l’època,
com un aliment afrodisíac, i el contingut sexual d’algunes dels textos en els
quals són esmentades podria fer pensar que l’autor es proposa de mobilitzar també aquest significat. No em consta que aquesta sigui una operació
practicada en la pintura de natures mortes i tampoc no puc afirmar amb
rotunditat que Fontanella tingui en ment aquest propòsit en escollir les
carxofes, però potser val la pena, si més no, apuntar aquesta possibilitat.
Els elements característics dels rams de les darreres cinc rúbriques de
la taula, també encripten significats, els quals, però, en la major part dels
casos, només es fan més o menys evidents a partir de la lectura dels textos
que encapçalen. A la rúbrica XIV, el cascall, que és una flor de la qual deriven bona part dels opiacis, simbolitza la son, i remet a la carta anterior,
la XIII, en la qual s’explica un somni. De la seva banda, la «fulla morta»
que guarneix el ram de la carta XV simbolitza la fi de l’esperança d’obtenir
la correspondència amorosa de la dama, tal com explica el mateix poema
(v. 5-8):

24. Cal aclarir que en moltes de les composicions del cicle dels rams, l’autor es refereix a la
seva dama amb el nom de Talestris, que és el de la llegendària reina de les Amazones amb qui es
trobà Alexandre de camí cap a l’Àsia. Aquesta identificació, que forma part del joc literari proposat
per Fontanella a la dama, cerca de presentar-la com una figura femenina forta i dominant, davant
la qual el poeta no pot sinó rendir-se.
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De la difunta esperança
funestos [la fulla] pren los colors,
castigada, per terrena,
d’haver aspirat al Sol. [=l’amor de la dama]
L’«azul» de la rúbrica de la carta XVI, malgrat que és cert que no apareix en natures mortes amb aquesta connotació, és el color habitualment
utilitzat per simbolitzar la gelosia, una interpretació que sembla confirmar
la lectura del poema (v. 5-8):
Lo zelós i lo celeste
és tormenta i és favor
a qui, en lo mar de l’amar
veu lo nord i no lo port.
No puc aportar propostes interpretatives gaire segures pel que fa a les
«coquilles» (=petxines) de la carta XX, però una lectura versemblant passa
per entendre-les com una al·lusió a una dada que es fa explícita a l’interior
d’una de les cartes –tot i que no en la XX– com és que la dama a la qual
va destinat tot el Cicle dels rams era originària d’una població costanera,
Canet del Rosselló.25 En tot cas, no he pogut documentar casos de floreres
amb petxines, per la qual cosa, la composició podria ser una idea més o
menys original del mateix Fontanella.
Malgrat que la major part de les rúbriques que remeten a l’estètica de la natura morta es troben dins el Cicle dels rams, també trobem mostres d’aquesta
estètica en algunes de les rúbriques de les Cartes a les monges dels Àngels.
És el cas, per exemple, de la carta IX, en la rúbrica de la qual podem llegir:
La resposta que les reverendíssimes missenyores feren a esta carta fou un paneret
dintre del qual venia un tupí ab moltes poncelles de diferents flors i, enmig
d’elles, un frare blanc d’estos que es fan en los camps.

25. Almenys això sembla suggerir un fragment de la carta «Quan sabés que mon ram...»,
inclosa dins Pep Valsalobre i Marc Sogues (coord.), Obra poètica completa de Francesc Fontanella...,
en el qual podem llegir: «Missenyora, (...) Com en Canet vos donaren l’aigua, sou la reina de les
pescadores...».
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Aquí, les poncelles enviades per les religioses són una representació (poc
subtil, val a dir-ho) de la seva virginitat, i el frare, una planta paràsita dels
camps de faves, representa el clergue del mateix rang que, suposadament,
manté una relació poc casta amb elles. A més, la flor del frare té una morfologia clarament fàl·lica, que dona una connotació eròtica força evident
a l’enviament (figura 5).

Figura 5. Frare de les faveres (Orobanche crenata).

Hi ha, encara, un altre cas, el del «Present de vidre» de la carta XXI del
Cicle dels rams, que, si més no aparentment, s’allunya molt dels que he
comentat fins aquí però que penso que mereix un comentari a part. Perquè
aquí l’enunciat no només és performatiu, sinó que esdevé virtual, en la
mesura que remet a un objecte l’existència del qual, a més de ser dubtosa,
és inconcreta, perquè no s’especifica de quin objecte es tracta. Això suposa
tensar al màxim l’habitual demanda d’implicació del lector. Potser, comptat
i debatut, sigui massa i tot, i l’efecte que acaba provocant és que l’esment de
l’objecte suposadament enviat no sembla més que una excusa entorn de la
qual articular el discurs poètic. En tot cas, però, no és sobrer recordar que
els objectes de vidre, sobretot vasos, copes, gerros i floreres, són elements
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molt recurrents en la pintura de natures mortes, especialment en aquella
branca del gènere que es dedica a la representació d’objectes de luxe. Vegeu,
per exemple, la figura 3, on podem observar copes i una gerra de formes
delicades i elegants.
També en la línia de representació d’objectes de luxe, s’ha d’entendre la
reclassificació que experimenta la florera que s’envien el poeta i les monges
dins el cicle dels Àngels: Fontanella s’hi refereix primer simplement com
a «tupí», però més tard, dins la carta X del cicle dels Àngels especifica que
no és un tupí qualsevol, sinó que es tracta d’un «finíssim búcaro oriental».
L’esment d’una luxosa peça de porcellana resulta perfectament normal en
un context, el del segle xvii, en el qual aquesta mena d’objectes circulaven
i eren molt apreciats per les classes benestants i, a més, sovint eren representats en les pintures de natures mortes. En trobem mostres, per exemple,
en l’obra de Clara Peeters, molt detallista en la representació de gerros, plats
i tot tipus de vaixelles.26
El darrer cas al qual em vull referir és, de tots els exemples esmentats
aquí, l’únic que, tal vegada, valgui la pena interpretar al marge dels referents
pictòrics i d’acord amb la definició de bodegó literari d’Osuna. El trobem
a la quinzena composició de les Cartes a les monges dels Àngels, en la
descripció d’un banquet on la dama ha menjat olla podrida, un plat molt
apreciat al segle xvii. Malgrat que el poema gira entorn de l’enfitament de la
dama causat per aquest àpat, i dels possibles remeis que el poeta li proposa,
Fontanella explica els elements que componen el plat, i podem considerar
que, en els passatges en què ho fa (v. 8-16, 20-28), s’acompleixen tres dels
quatre criteris establerts per Osuna: hi podem apreciar l’enumeració seriada,
la crida a sentits diferents al de la vista (principalment, el del gust, però,
segons com ho interpretem, també podem veure-hi al·lusions al tacte) i
la voluntat de produir sensació d’acumulació i abundància. De fet, l’únic
criteri que no es satisfà és el de l’adjectivació policroma.

26. Vegeu l’espai que el web del Museo del Prado va dedicar a l’autora amb motiu d’una
exposició de bodegons seus realitzada entre l’octubre de 2016 i el febrer de 2017. [Recurs en línia:
<https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-463285c9-449367e86959>. Darrera consulta: 19/12/2017].
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Tanta podridura d’olla,
			
tant trinxat, tanta costella,
			
tant fideu, tanta castanya,
		 12
tant principi i tal grandesa,
			
per salut mal allotjades
			
en ventrellet de mantega,
			
deurien tenir per postres
		 16
o purgueta o manegueta.
			(...)
			
Ab tot, penso que provàreu
			
(per gustosa competència
			
dels aixarops i l’olla;
		 24
recepta contra recepta),
			
si lo caldo era salat,
			
si ben grassa la vedella,
			
si tendra la xerevia,
		 28
si la col era desfeta,
			
si els fideus eren pastosos,
			
si era picant la canyella,
			
si lo sucre era del fi,
		 32
i el principi era balena.
Conclusions
Examinades a la llum de la bibliografia, les evidències textuals presentades m’han permès constatar que algunes de les cartes literàries de Francesc
Fontanella contenen elements que remeten a l’estètica de la natura morta.
La influència d’aquesta estètica no s’explica a partir del concepte d’ècfrasi,
ja que els textos fontanellans no descriuen verbalment cap obra pictòrica
concreta. Més aviat es troba en la compartició d’un seguit d’aspectes comuns amb el gènere de la natura morta: el propòsit de qüestionar els límits
entre l’obra d’art i la realitat, un repertori comú d’elements amb una certa
tradició de representació visual (des de fruites i verdures fins a objectes
de luxe) i l’eventual articulació d’un discurs simbòlic per mitjà d’aquests
elements. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, però, cal concloure que el
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significat que aquests elements codifiquen a les cartes no coincideix (o no
de forma significativa) amb els dels mateixos elements dins la pintura de
natures mortes, la qual cosa s’explica tant perquè sovint, en pintura, aquests
elements no arriben a tenir un significat unívoc, com perquè, si el tenen
(com és el cas dels rams de flors), no sembla que Fontanella el mobilitzi en
els seus textos. De fet, tot indica que Fontanella, per mitjà dels elements
que singularitzen els seus rams, articula missatges extratextuals el referent
dels quals es troba o bé dins el mateix poema, o bé en referents externs que
resulten opacs al lector que no forma part del seu cercle de lectors coetanis.
D’altra banda, l’estudi ha servit també per constatar que, fora de dos
casos molt concrets, i encara amb alguns matisos, no trobem a les cartes cap
exemple clar d’allò que la tradició dels estudis hispànics sobre la literatura
del Siglo de Oro ha denominat ‘bodegó literari’.
L’aparença de carta privada dels textos fontanellans examinats aquí no
demostra la naturalesa epistolar d’aquests textos, sinó que és la concreció
d’una estratègia retòrica dissenyada per portar fins a l’extrem, a través de
la literatura, la posada en qüestió dels límits entre la realitat i la ficció, un
propòsit que, com hem vist, és compartit pel gènere pictòric de la natura
morta. Per això, i atès que el present estudi m’ha permès demostrar que les
cartes participen de l’estètica de la natura morta i que són pràcticament
les úniques composicions de tot el corpus poètic fontanellà on podem
detectar elements que remeten a aquesta estètica, tot em porta a concloure
que aquesta coincidència, si no és fruit d’una casualitat molt afortunada,
ha de ser el resultat d’un recurs conscientment adoptat per l’autor amb un
objectiu que no pot ser altre que el de redoblar la solidesa de la seva estratègia per qüestionar els límits entre la literatura i la realitat.
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