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Per a una edició crítica de la poesia 

de Francesc Fontanella

PEP VALSALOBRE Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG)

RESUM: La producció poètica d’un autor tan considerable com Francesc Fontanella no disposa
encara avui d’una edició crítica. Després d’exposar les mancances de l’única edició existent de
la poesia completa de l’autor barroc i d’estudiar-ne les característiques de la transmissió, un
projecte internacional de recerca n’afronta l’establiment del text crític.
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ABSTRACT: The works of so eminent a poet as Francesc Fontanella are still awaiting a proper
critical edition. In connection with an international research project to produce one, this paper
exposes the deficiencies of the only existing edition of his complete poems and examines the
processes of their written transmission. 
KEYWORDS: Catalan literature, Baroque poetry, Francesc Fontanella, critical edition.

Un poeta integral i innovador

L’obra estrictament poètica de Francesc Fontanella, també autor dramàtic i prosista,
abasta un corpus molt extens (prop de vint mil versos distribuïts en unes tres-centes
trenta composicions). Els textos es conserven en trenta-un manuscrits, per bé que
algunes composicions van aparèixer en quatre impresos de l’època.1 Magnitud
quantitativa a banda, la lectura de la seva obra manifesta uns trets –qualitat poètica,

NOTA. Aquest treball s’insereix en el projecte de recerca del Mineco Obra poética de Francesc
Fontanella (1622-1683/1685). Edición crítica (ref. FFI2012-37140). Agraeixo les aportacions i
observacions d’Anna Garcia Busquets, Eulàlia Miralles, Albert Rossich, Marc Sogues i Verònica
Zaragoza. 

1. Sobre els manuscrits, vegeu més avall l’apartat «La problemàtica específica de la transmissió
poètica de Fontanella». Els quatre testimonis impresos contemporanis a l’autor són: Cathaloniae 
De cisiones 1639 i 1645, Occident eclipse... 1641, Barra, Breu tractat de artilleria, 1642). Coneixem
l’exis tència de fins a sis manuscrits avui perduts (vegeu la nota 10). Alguns altres manuscrits conserven
exclusivament obra dramàtica.
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amplitud temàtica, diversitat genèrica, varietat mètrica i ambició retòrica– sense
parió en la literatura moderna en llengua catalana.

Progressivament, va quallant la consideració que Fontanella és el poeta més
important, juntament amb Vicent Garcia, no solament del barroc català sinó inclús
de tot el període modern en el domini lingüístic català. D’una banda, desenvolupa
un ampli ventall d’interessos temàtics: poesia civil, religiosa, amorosa, moral, bur-
lesca, elegíaca, satírica, de circumstàncies, celebrativa, poemes popularitzants i
glosses de cançons orals, sentències a certàmens poètics... D’altra banda, va desple-
gar aquesta varietat temàtica en una extensa gamma de recursos formals estrofico-
mètrics i genèrics: sonets, octaves, dècimes, silves, romanços, lires, epístoles –en
tercets, en romanç–, lletres cantades, villancets, poemes dialogats, èglogues, emble-
mes i empreses, quartetes, glosses, goigs, prosímetres, etc. Alguns d’aquests gène-
res i formats constitueixen una novetat que Fontanella incorpora per primer cop a la
tradició literària catalana (l’ègloga, el prosímetre, la silva, la lira, etc.). Tot plegat
ens permet veure Fontanella com un poeta integral.2 Va ser, a més, poeta multilin-
güe, ja que va escriure també textos en vers castellà, llatí (i llatí macarrònic), fran-
cès i gascó, si bé en proporcions molt reduïdes.

La major part de la seva producció literària va circular extensament per via
manuscrita fins a ben entrat el segle XIX. Va ser al vuitcents quan es van dur a terme
les primeres antologies de la seva poesia (GRAU; ORS 1840, BERNARD 1899). Al
llarg del XX, diverses antologies van incloure algun poema seu fins arribar a l’edició
més recent, l’única exhaustiva (MIRÓ 1995). I tanmateix, el millor poeta de la tradi-
ció barroca catalana no té encara una edició crítica, completa i segura.

El fet que la seva obra es desplegui en un context històric i polític tan convuls i
excepcional com el de la guerra dels Segadors i la revolució política del 1640 afegit
al compromís polític de la família –arrenglerada en el «partit francès», un ideari
polític al qual Fontanella va servir intensament com a escriptor, polític i militar–,
afegeix valor a l’interès intrínsec de la seva poesia per tal com ben sovint aquesta
respon directament als estímuls del context i de la pròpia peripècia biogràfica (VAL-
SALOBRE 2008 i 2010). Una faceta, aquesta darrera, que li atorga un aspecte molt
interessant als nostres ulls contemporanis, posteriors al romanticisme.

Per bé que hem transitat encara ben poc en el terreny de les fonts i els models,
s’han detectat, més enllà de la poderosa influència de la poesia barroca castellana
–amb Góngora en primer lloc, al costat de Calderón però també de Garcilaso–,
influències italianes (Petrarca, Ariosto, Vida, Tasso, Guerini) i franceses (Corneille),
sense oblidar, esclar, els clàssics grecollatins, amb Virgili (COROLEU 2013), Ovidi i
Ausoni (MIRALLES 2013) com a més destacats.

2. «Fue uno de los mejores poetas catalanes y compuso poesías de todas las especies» (TORRES
AMAT 1836, p. 261).



Un clàssic sense edició crítica?

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

És cert –ho hem esmentat més amunt– que disposem de l’edició de la poesia
completa que va dur a terme Maria-Mercè Miró com a tesi doctoral i que va ser
publicada per Curial Edicions en dos volums l’any 1995.3 En les circumstàncies de
l’època, gosem dir que va ser una tasca gairebé hercúlia per a una persona sola.

Ara bé, la voluntariosa i benemèrita edició de la poesia fontanellana a càrrec de
Miró conté un seguit de limitacions no gens menyspreables i avui en dia inassumi-
bles. Per començar, i malgrat l’afirmació explícita en aquest sentit dels volums del
1995, no és una edició crítica. No pot ser-ho de cap manera des del moment que,
conscientment, edita lliçons errònies i relega les correctes a l’aparat crític. De fet,
Miró va transcriure d’ofici el manuscrit 268 de la Biblioteca Museu Episcopal de
Vic i va remetre totes les variants respecte de les lliçons d’aquest testimoni a l’apa-
rat. I d’això se’n diu transcripció d’un testimoni, tot i que doni compte de les
variants dels altres testimonis. Quan el manuscrit de Vic no reporta el text (copia
uns 145 textos), no s’indica de quin testimoni procedeix el text transcrit quan hi ha
dos o més manuscrits.4 En tot els casos, les lliçons editades no provenen de cap anà-
lisi i selecció de les variants de tots els testimonis considerats. De fet, l’stemma
establert per Miró (1995, I, p. 53), prescindint ara que estigui o no construït amb
coherència, col·loca en el mateix nivell ecdòtic dos altres manuscrits de la Bibliote-
ca de Catalunya (ms. 172 i 2794), les lliçons dels quals, en canvi, no són mai consi-
derades enfront del manuscrit de Vic, deficient en nombroses ocasions.5

A banda d’això, l’edició de 1995 conté errors en tots els nivells del procés ecdòtic,6

la qual cosa en compromet la fiabilitat. Més enllà de la transcripció dels textos, s’evi-
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3. Prèviament, el 1988, la mateixa estudiosa havia publicat l’edició de les obres dramàtiques sota
l’empara de l’Institut del Teatre.

4. Agafo uns exemples a l’atzar: Miró (1995, I, p. 284, 373, 377; II, p. 9, 18, 182, 229, 245...), i així
fins a més de cent composicions.

5. Segons l’stemma, hi ha diversos còdex descrits, i tot i això en són reportades les variants a 
l’aparat crític. A banda d’això, no hi apareixen alguns dels testimonis que l’editora va descriure i 
utilitzar (si més no per incloure les variants a l’aparat crític), alhora que algunes dependències d’uns tes-
timonis d’altres que l’stemma postula són impossibles. En darrer terme, l’stemma, que té més de deco-
ratiu que d’eficaç, no va ser tingut en compte en cap moment per l’editora.

6. Errors en la lectura i en la interpretació del text del testimoni transcrit, errors en les col·lacions,
localitzacions deficients de textos en els testimonis, multitud de variants no reportades, errors evidents
del testimoni transcrit no detectats, variants que no són tals perquè coincideixen amb el text transcrit,
testimonis que contenen un determinat text (perquè ho diu ella mateixa a la descripció del testimoni en
qüestió) que no han estat considerats en l’edició del text...



Pep Valsalobre, Per a una edició crítica de la poesia de Francesc Fontanella

Al marge 87

dencien problemes de comprensió del text establert (com revelen les deficiències en la
puntuació i la disposició dels textos). En ocasions, malgrat l’evidència de textos els
testimonis dels quals diuen explícitament que no són de Fontanella –de vegades, les
rúbriques mateixes els atribueixen a altres autors–, l’editora els va afillar a Fontanella.

Finalment, Miró no va tenir en compte testimonis importants, alguns perquè han
aparegut amb posterioritat a la seva tasca, com és el cas del manuscrit del Museu-
Arxiu Municipal de Calella (amb més de 150 composicions poètiques) (MIRÓ 2006b),
el ms. 288 de l’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses (VILA; ROSSICH

2000), els ms. 4158 i lligall XXXV/A de l’Arxiu Renart i Arús, ambdós de la Biblio-
teca de Catalunya, tres manuscrits de l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona (3-I-4, 3-I-6 i 3-I-9) i encara tres més,7 tot i que amb un nombre de com-
posicions baix.

La poca fiabilitat de l’edició del 1995 es confirma per les necessàries revisions
recents d’alguns dels textos fontanellans (MIRALLES 2009a, ALEGRET 2009a) així
com per la nova aportació que va fer Rossich a l’estudi de la seva transmissió
manuscrita, on descriu nous testimonis desconeguts per l’editora o altres de no con-
siderats (ROSSICH 2006).8 Finalment, l’edició mironiana estava mancada d’anotació
per aclarir molts aspectes difícils del vers fontanellà.

Certament –insistim–, les limitacions que va haver d’afrontar M.-M. Miró com a
investigadora isolada enfront d’un territori tan complex i inabastable com el de la
tradició textual de Fontanella, expliquen bona part de les deficiències de l’edició
publicada el 1995. Malgrat aquesta justificació, el text de Fontanella provinent d’a-
quella edició continua sent inservible.

Els estudis fontanellans

En tot cas, el mèrit incontestable de l’edició de Miró va consistir a posar entre el
públic un corpus poètic extens de Fontanella, fer-lo assequible i permetre’ns a no -
saltres, la generació següent, afrontar des d’una altra plataforma l’anàlisi renovada
de la figura del poeta barroc català.

És un fet que l’edició de Miró ha permès generar un corpus d’estudis quantitati-
vament i qualitativament molt important en aquests vint anys darrers, un conjunt de
treballs que no té punt de comparació amb el que ha rebut cap altre autor de l’edat
moderna catalana.

7. Ms. 2238 Biblioteca de Catalunya, ms. 111 Biblioteca del Seminari de Barcelona, ms. particular
d’Albert Rossich.

8. Actualment hi ha en premsa treballs que aprofundeixen en la transmissió manuscrita de l’obra
fontanellana en vers (MIRALLES 2015, VALSALOBRE 2015a).



Des de les excel·lents pàgines pioneres de Jordi Rubió (1953) fins a l’edició de
1995, han dedicat estudis isolats a alguns aspectes de la seva obra i biografia estu-
diosos com Giuseppe Grilli (1981, 1983), Pep Vila (1981, 1983), August Bover
(1986), Kenneth Brown (1987, 1993), Costa; Quintana; Serra (1991), entre d’altres,
sense oblidar els de l’editora mateixa, Maria-Mercè Miró (1981, 1982, 1984, 1994)
i l’edició pionera de Lo desengany a càrrec d’A. M. Torrent (1968). Just després 
de l’edició mironiana, i, per tant, amb l’avantatge de disposar d’un corpus extens de
l’obra fontanellana, n’apareixen uns pocs més, entre els quals podem destacar els 
de Giuseppe Grilli (1997), M.-M. Miró (2002, 2006a), Jordi Raventós (2003) i
Albert Rossich (2002).

Ara bé, l’eclosió d’estudis dedicats monogràficament a algun aspecte del poeta i
dramaturg es produeix sobretot al llarg dels darrers vuit anys. En efecte: a partir del
2006, tot seguint l’estela iniciada dècades abans, arrenca i pren força una revalora-
ció i reivindicació de Fontanella, afavorida per una nova generació d’investigadors
que giren al voltant de l’Institut de Llengua i Literatura Catalanes (ILCC) de la Uni-
versitat de Girona, nucli d’iniciatives i projectes entorn de la figura de l’autor bar-
roc. Aquesta nova generació ha sabut integrar i cohesionar un grup intergeneracio-
nal i interdisciplinar que s’ha retroalimentat en nombroses ocasiones. L’octubre del
2006 organitzava el primer congrés monogràfic sobre la vida i l’obra del poeta bar-
roc, el IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Anti-
ga: Francesc Fontanella en el seu Temps. En paral·lel, apareixia publicat el volum
Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps, que contenia els textos de les
aportacions dels congressistes per tal de traslladar el format de la trobada des de
l’habitual aplec de comunicacions inèdites cap a un espai de debat sobre les propos-
tes de cada convidat, amb el concurs de quinze especialistes pertanyents a diverses
àrees temàtiques (historiadors, historiadors del dret, filòlegs, etc.) editat per Valsalo-
bre i Sansano (2006). Com a resultat de la trobada i de la publicació de l’esmentat
volum monogràfic, part dels mateixos especialistes i part d’alguns altres, fins a un
total de disset, es van tornar a reunir sota la coordinació de Sansano i Valsalobre per
col·laborar en un nou volum monogràfic que va aparèixer publicat el 2009: Fonta-
nellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85).

La producció científica de l’equip fontanellà vinculat als projectes de l’ILCC té
una dimensió important: Bonaventura (2006), Miralles (2009a, 2009b, 2013, 2014,
2015), Miralles; Valsalobre (2010), Rossich (2006, 2011), Rossich; Miralles (2014),
Sansano (2006), Sogues (2014), Valsalobre (2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2010b,
2012, 2014, 2015a, 2015b), Zaragoza (2011, 2015). A banda dels projectes acadè-
mics en forma de treball de final de màster (SOGUES 2013, CASTAÑO 2013) o de tesis
doctorals en curs.9

Aquest conjunt d’investigadors veterans i de la nova generació que, des del
2006, promou la recuperació de Fontanella i hi participa, continua treballant en la
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mateixa línia focalitzant els esforços paral·lelament a divulgar els avenços de les
seves investigacions en fòrums internacionals. En són una prova la participació de
Sansano en les jornades internacionals La Sardegna e il Mediterraneo Occidentale
nell’Età Moderna (sec. XVI-XVII), celebrat a la Università degli Studi di Cagliari
(Sardenya) els dies 27 i 28 de maig de 2011, amb una aportació sobre Fontanella i
la festa teatral barroca; la intervenció «Del carrer al paper: el carnaval literari del
1647 a Barcelona en el context de la guerra dels Segadors» (MIRALLES; VALSA -
LOBRE 2010) al XVIII Simposi de la Sociedad Española de Literatura General y
Comparada, organitzat per la SELGYC i la Universitat d’Alacant (Alacant, 9-11 de
setembre de 2010); la participació, el febrer del 2012, de Miralles i Valsalobre en el
X Convegno Internazionale de l’AISC que va tenir lloc a Verona, amb sengles inter-
vencions sobre el Vexamen i una ègloga de Fontanella, respectivament (VALSA -
LOBRE 2014); i, finalment, la dels dos mateixos investigadors al Convegno Interna-
zionale Viaggi rari. Letterature Iberiche, Letterature Comparate, organitzat per la
Università di Roma Tre, el maig del 2014 a Roma, sobre la figura poètica de Fonta-
nella com a ambaixador (Miralles) i sobre la fantasia i la màgia en l’obra fontanella-
na (Valsalobre). Darrerament, en el marc de la jornada Els Clàssics i la Llengua
Literària: s. XVII-XVIII, organitzada el novembre del 2013 per la Societat Catalana
d’Estudis Clàssics (IEC), Eulàlia Miralles i Alejandro Coroleu han verificat noves
influències clàssiques en l’obra fontanellana. Finalment, el març del 2014, s’ha ce -
lebrat la jornada La Transmission Poétique de Francesc Fontanella a la Universitat
de Perpinyà - Via Domitia amb la participació d’Anna Garcia Busquets, Eulàlia
Miralles, Joan Peytaví, Albert Rossich, Marc Sogues, Pep Valsalobre i Verònica
Zaragoza. A banda de la producció d’aquest grup, molts altres investigadors han fet
aportacions cabdals a la bibliografia fontanellana en aquests mateixos anys, la
major part com a participants en activitats promogudes per l’ILCC, com ara Joan
Alegret (2006, 2009a, 2009b), Montserrat Clarasó (2009), Judit Farré (2011), Fran-
cesc Feliu (2006), Maria Ángeles García (2006, 2009), Maria Ángeles García i
Olaya López ( 2009), Giuseppe Grilli (2006, 2014), Maria Ángeles Herrero (2006),
Albert Mestres (2006, 2009), Maria-Mercè Miró (2006a), Jaume Pòrtulas (2006,
2007, 2009), Josep Solervicens (2008), Xavier Torres (2009) o Pep Vila (2007,
2009).

I més enllà de l’edició de la poesia el 1995 (i del teatre el 1988), modernament
s’han dut a terme dues edicions de textos inèdits: la del panegíric a Pau Claris, del
1641 (CLARASÓ; MIRÓ ed. 2008), amb una problemàtica equiparable a la comenta-
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9. Anna Garcia Busquets, La poesia civil i moral de Francesc Fontanella: edició crítica i estudi,
tesi doctoral dirigida per Pep Valsalobre; Marc Sogues, Edició crítica i estudi dels cicles epistolars de
Francesc Fontanella, tesi doctoral dirigida per Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre; Marta Castaño Trias,
Les giletes de Francesc Fontanella: edició crítica i estudi, tesi doctoral dirigida per Pep Valsalobre.



da per a Miró (1995), i la de l’Ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador
de Bugia (MIRÓ 2006b, amb aportacions posteriors de MIRALLES 2009a).

La problemàtica específica de la transmissió poètica de Fontanella

La poesia fontanellana ha tingut una transmissió molt diversificada. En vida de
l’autor, ja van circular diversos textos: els que van aparèixer impresos (les onze
composicions en vers en el panegíric a Pau Claris, els dos poemes als preliminars
de l’edició de les dues parts de les Cathaloniae Decisiones del seu pare el 1639 i el
1645, el madrigal als preliminars del tractat d’artilleria de Francesc Barra), els poe-
mes recitats pel bateig del fill del virrei d’Harcourt el 1647 (VALSALOBRE 2012), els
enviats a certàmens i celebracions religioses, de vegades des de Perpinyà fins a Bar-
celona (set per a la festa de canonització de Tomàs de Villanueva el 1658, catorze
en honor de la beatificació de Rosa de Lima el 1667 i nou per a la beatificació de
Joan de la Creu el 1676), mentre que el 1660 enviava a Barcelona el conegut poema
penitencial en octaves rimes «Vinc, Jesús meu, per rompre la cadena» (VALSALO-
BRE 2010b). Molts altres textos van circular en un entorn probablement més reduït,
com les epístoles a les monges dels Àngels i de Jerusalem (SOGUES 2013, 2014), els
romanços de caire epistolar als seus amics barcelonins mentre ell acompanyava
l’expedició catalana a Münster comandada pel seu germà Josep (COSTA; QUINTA-
NA; SERRA 1991, VALSALOBRE 2014), l’extensa sentència o «vexamen» amb motiu
del certamen literari del 1643 en honor de sant Tomàs (BROWN 1987), etc.

Però la difusió més extensa i duradora va ser a través de cançoners manuscrits en
què, amb participació directa o no de l’autor, aficionats, seguidors i lectors de la seva
obra van aplegar conjunts textuals per difondre’ls. Avui en conservem un total de tren-
ta-un. I tenim notícia de sis de perduts.10 Els podem classificar en tres grans grups.
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10. 1) Ms. Curiositat Catalana de la Biblioteca del Baró de Segur, de final XVII-inici XVIII (en con-
servem l’índex, amb 52 composicions de Fontanella i un nombre indeterminat de « Cartes en prosa i
vers») (MESTRES 1868; ROSSICH 1984, p. 105-110; MIRÓ 1995, I, p. 29; probablement és un dels que
esmenta TORRES AMAT 1836, p. 261, amb poesies de Fontanella: «en la [casa] de Tamarit o Vilallonga
tienen las obras»); 2) ms. de Josep Ullastre, Diversió per los alumnos del Parnás catalá: obras poeticas
de Francisco Fontanella, del segle XVIII (TORRES AMAT 1836, p. 261; MIQUEL I VERGÉS 1938 [1989, p.
162-163], que en dóna un índex succint); 3) ms. Biblioteca Episcopal de Barcelona (TORRES AMAT
1836, p. 261, amb detall de l’índex de poesies); 4) ms. de Pere Serra i Postius (descrit al ms. 13604 de la
Biblioteca Nacional d’Espanya, on detalla les primeres composicions); 5) ms. de Marià Sans (Catálogo
de las obras que se han escrito en lengua catalana desde el reynado de Jayme el Conquistador d’Antoni
Elies i Robert, 1795: «Fray Francisco Fontanella, carmelita [sic]. Poeta excelente de mediados de siglo
[XVII]. Poesías varias. Quatro tomos en folio, manuscritos, en poder de don Mariano Sans, de
Barcelona»: CAMPABADAL 2004, p. 478); 6) ms. biblioteca de Joan Josep d’Àustria, «Un tomo trajico-
media pastoral de amor, firmeza y porfia, manoescripto en 4º en 6 reales» (BOUZA 2001, p. 55): és pro -
bable que, malgrat el títol, potser al·lusiu a la primera composició del ms., contingués poesies (en els
ms. monogràfics fontanellans, el teatre sempre encapçala la compilació).



A. Els manuscrits unitaris:

Pep Valsalobre, Per a una edició crítica de la poesia de Francesc Fontanella

Al marge 91

11. El nombre de textos poètics és sempre aproximat per tal com de vegades s’aglutinen diverses
composicions en una, com passa amb els conjunts de jeroglífics, emblemes o versions, que consten com
un sol poema; de vegades perquè es copien com un sol text diverses poesies independents; o, al contrari,
un poema és fragmentat en dues o més parts independents; finalment, perquè en ocasions alguns manus -
crits repeteixen alguna composició.

sigla identificació títol data poesies11

A A-67. Arxiu Històric
Ciutat 
de Barcelona

Taula de las obras de
Fontanella y altres papers
recopilats en aquest tomo

final XVIII 60

B1 27. Biblioteca
Catalunya

sense títol mitjan XVIII 91

B5 172. Biblioteca
Catalunya

sense títol primera mei-
tat XVIII

66

B12 2794. Biblioteca
Catalunya

sense títol final XVII 50

C Reg. 7393. Museu
Arxiu Municipal
Calella 

Catalana musa ab que
canta la lira de Apollo...

final XVII-
inici XVIII

162

I2 83493. Institut del
Teatre. Barcelona 

Catalana musa ab que
canta la lira de Apollo...

final XVII-
inici XVIII

163

R 68. Biblioteca
Lambert Mata. Ripoll

Petri in cunctis ex omnibus
aliquid sive magistri libo-
rum labores

final XVII-
inici XVIII

330

V2 268. Biblioteca
Museu Episcopal.
Vic

Obras del pare mestre
Fontanella...

1695 145



B. Els manuscrits col·lectius majors:

C. Els manuscrits col·lectius menors:
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sigla identificació títol data poesies 

B4 80. Biblioteca
Catalunya

Curiositat cathalana ó
Recreo, y Jardí del Parnâs
que conté las Obras y
Poesias escullidas del
Insigne Poeta Doctor
Vicens Garcia Rector de
Vallfogona y de altres poet-
as Cathalans...

segona 
meitat XVIII

69

L4 3-I-10. Arxiu Reial
Acadèmia de Bones
Lletres. Barcelona

sense títol final XVII-
inici XVIII

194

MA 3899. Biblioteca
Nacional. Madrid

sense títol final XVII-
inici XVIII

63

sigla identificació títol data poesies 

B2 75. Biblioteca
Catalunya

[poe]sie[s d]evote[s] i
[a]mato-ries [teixell]

final XVIII-
inici XIX /
recull 
factici

1

B3 78. Biblioteca
Catalunya

sense títol inici XVIII 2

B6 1140. Biblioteca
Catalunya

Talia catalana XVII- XVIII 1

B7 1183. Biblioteca
Catalunya

Recreo y Jardi del Parnas
recopilat per lo Mt Ille Y Rt

Sr Dn Batista Fausto de
Miranbell Abad de Sodoma
y Suria 

1803 1

B8 1358. Biblioteca
Catalunya

Recreo y jardi del Parnas y
Musas catalanas

segona mei-
tat XVII

6

B9 1406. Biblioteca
Catalunya

sense títol segona mei-
tat XVIII

2

B10 2238. Biblioteca
Catalunya

sense títol 1728 1
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sigla identificació títol data poesies 

B11 2271. Biblioteca
Catalunya

Matelás de tota Llana inici XIX 1

B13 4158. Biblioteca
Catalunya

sense títol final XVII 7

B14 Arxiu Renart i Arús, lli-
gall XXXV/A.
Biblioteca Catalunya

Poesias místicas catalanas inici XIX 5

BO D.47. Boston Public
Library

Lo Parnas catala que conte
las obras en vers dels tres
mes florits ingenis catalans...

inici XVIII 4

J 288 Fons Blanxart.
Arxiu Monestir Sant
Joan de les Abadesses

sense títol [acèfal] mitjan XVII 7

L1 3-I-4. Arxiu Reial
Acadèmia de Bones
Lletres. Barcelona

Coleccion de varias
Poesias, publicadas é
inéditas, en catalan y
castellano; por el Doctor
Don Jaime Sala y Guardia
[volum IV]

final XVIII-
inici XIX

3

L2 3-I-6. Arxiu Reial
Acadèmia de Bones
Lletres. Barcelona

sense títol final XVIII-
inici XIX

3

L3 3-I-9. Arxiu Reial
Acadèmia de Bones
Lletres. Barcelona

Papeles Varios [llom] finals XVII-
inici XVIII

18

M 350. Biblioteca
Monestir Montserrat

Parnás Chatalá Residencia
de Musas, o Gerundese
[sic] Museo...

XVIII segona
meitat

8

P reg. R. 6383. Arxiu
Històric de Protocols.
Barcelona

Colecció de poesias 
catalanas

mitjan XIX 21

RO Bib. particular Albert
Rossich

[Josep Blanc] Embutit Ma-
talàs de tota llana de ver-
sos...

inici XVIII 2

S 111. Biblioteca
Seminari Conciliar.
Barcelona

Mis[cellanea?] Varias
Poesias [llom]

final XVII-
inici XVIII

2

V1 230. Biblioteca Museu
Episcopal. Vic

sense títol 1692 3



Com va explicar Albert Rossich, la via principal de la tradició textual de la
poesia fontanellana és fonamentalment culta: «El fet que ens hagin arribat canço-
ners luxosos en foli que només transmeten l’obra d’aquest autor (com el ms.
83493 de l’Institut del Teatre de Barcelona, el ms. 68 de la Casa de Cultura 
Lambert Mata de Ripoll, el ms. del Museu Arxiu Municipal de Calella o el ms. 
2794 de la Biblioteca de Catalunya) fa pensar en l’existència de públics diferents,
més popular i clerical el de Garcia, més culte i senyorial el de Fontanella» (ROS-
SICH 2006, p. 159). Ho corrobora el fet que les col·lacions dels testimonis regis-
tren molt pocs errors, en comparació amb tradicions més populars (com la de Gar-
cia) o d’un biaix menys intel·lectual (com la més devota d’Eura: cf. VALSALOBRE

ed. 2002).
Una característica d’aquesta tradició textual és que les composicions solen

aparèixer agrupades en cicles homogenis en què els textos estan relacionats entre
ells per una circumstància temàtica o de composició (unes dates, una circumstàn-
cia, un destinatari...). Els dos cicles més amplis de textos fontanellans són les
giletes i la poesia religiosa. Altres cicles contenen un nombre menor de textos
però es mostren també molt coherents, com els diversos cicles d’epístoles literà-
ries conventuals, els cicles de purgues i rams, etc. Finalment podem observar
cicles més reduïts en nombre de composicions que també solen anar plegats en els
testimonis: dins del gran cicle de poesia religiosa estan ben delimitats una sèrie de
cicles menors (Immaculada Concepció, Nativitat, Santa Rosa de Lima, etc.), el
cicle elegíac dedicat a Nise, el cicle que tracta sobre Montjuïc, el cicle del Setge
del 1652 –les rúbriques del qual indiquen que van ser escrits en aquesta circums -
tància (tot i pertànyer a temàtiques ben diverses)–, el cicle del Panegíric –que
conjunta alguns dels textos que van aparèixer impresos el 1641 en ocasió de la
mort de Pau Claris–, el Cicle de l’Acadèmia de Sant Tomàs –que engloba dos tex-
tos, el Vexamen i un altre text al·lusiu a l’acadèmia tomística–, o el cicle de
Münster –que aplega els textos relatius al viatge de l’«ambaixada» catalana en
aquesta ciutat alemanya el 1643.

L’anàlisi minuciosa dels manuscrits poètics de Fontanella permet detectar també
un bon gruix de textos falsament atribuïts per la tradició, antiga i contemporània.
Alguns perquè els testimonis mateixos els atribueixen a altres autors, sense que
aquesta consideració hagi estat tinguda en compte pels editors contemporanis. És el
cas de: els explícitament adjudicats pel ms. R a altres autors; el sonet de Francesc
de Granollacs; «Ja del tot apaciguada» (MIRALLES 2014); «Ara dolcíssim Jesús»,
atribuït per algun testimoni a Francesc Solanes; «Cruel entra lo desembre», atribuït
per la tradició a Rafael Noguers; o, finalment, altres que des de fa anys sabem segur
que no poden ser seus, com «Vui dia la catedral», datat el 1701. Hi ha altres casos,
en fi, de textos que només reporta un testimoni i ho fa en unes condicions que ens
obliguen a dubtar de l’atribució a Fontanella.12
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Avui comencem a saber quina relació tenen entre ells els testimonis i els podem
agrupar i emparentar mitjançant l’ordenació dels textos que presenten. Així, entre
els manuscrits més importants, els unitaris i alguns dels col·lectius majors, sabem
que els ms. C I2 i V2 presenten una ordenació idèntica, de la mateixa manera que
ho fan A B5 i B12; en canvi, B1, B4, L4 i MA reporten ordenacions peculiars, 
que en ocasions respecten alguns dels cicles esmentats però en d’altres no, i l’orde-
nació ofereix un aspecte improvisat. En tot cas, les coincidències esmentades en
alguns casos, que fan pressuposar uns subarquetips comuns, són confirmades per la
comparativa de les rúbriques i, sobretot, per l’anàlisi de variants i errors en les
collationes per a l’establiment de l’edició crítica (VALSALOBRE 2015a).

El cas del manuscrit R és del tot peculiar. Tal com han posat de manifest els tre-
balls de Rossich; Miralles (2014) i Miralles (2014, 2015), aquest testimoni és còpia
d’un manuscrit-ofrena que, cap al final de la seva vida, Fontanella oferia a una lec-
tora molt especial, probablement una dona objecte de la seva estimació perpètua des
de l’adolescència. Des del moment en què deriva directament d’un recull preparat
pel mateix autor, té una vàlua ecdòtica principalíssima, tant pel que fa a les lliçons
–que en el cas de variants d’autor s’han de considerar la darrera voluntat– com,
sobretot, pel que fa a l’ordre dels textos i a la seva autoria. Si l’autor no diu el con-
trari –com s’esdevé en ocasions, quan esmenta una autoria diversa–, els textos del
ms. R són tots d’atribució segura. Això ens permet treballar amb una certa garantia,
esclar, el tema de les atribucions falses o dubtoses fetes per altres testimonis. El ms.
R, a més, va romandre, per dir-ho així, isolat, de manera que no va crear tradició, o
amb altres paraules, no va ser antígraf de cap altre dels conservats, per tal com no
comparteix ni ordenació (tot i coincidir en els cicles constitutius amb molts d’altres,
és clar) ni rúbriques que, en aquest cas, prenen un valor substantiu pel que fa a la
interpretació dels textos i de les circumstàncies en què van ser produïts bona part
d’aquests.

Cap a una ‘nova’ edició crítica

Més amunt hem donat compte d’un important gruix d’estudis publicats al voltant
del poeta, la seva circumstància i la seva obra. Ara bé: no diem res de nou quan afir-
mem que no es pot dur a terme una tasca d’estudis fiables i segurs d’anàlisi i inter-
pretació dels textos concrets d’aquest autor o de qualsevol altre sense que aquests
hagin estat fixats de manera científica, a partir d’una edició crítica com cal. Tota
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 anàlisi literària minuciosa de la seva obra no pot ser a hores d’ara sostenible amb
els materials de què disposem. Altres estudis de caire més general o els treballs bio-
gràfics, que es basen en documentació diversa de la poètica, han pogut proliferar
amb rigor i fermesa sense inseguretats perquè no depenien del text literari establert.
És cabdal disposar també d’un corpus fiable que, a banda de lliurar el text més pro-
per a la voluntat de l’autor, elimini els textos dubtosos o falsament atribuïts. Avui,
qualsevol aproximació a l’obra fontanellana sense tenir en compte aquestes pre -
misses prèvies està condemnada a ser provisional, i els seus resultats, a ser més o
menys fàcilment rebatibles.

Les necessitats al·ludides al costat de les circumstàncies presents permeten assu-
mir avui una edició crítica de la poesia del barceloní Fontanella amb moltes més
garanties. Primer perquè disposem d’un coneixement considerable al voltant de
l’autor i d’aspectes generals de la seva polimòrfica obra, com hem vist més amunt.
En aquest punt, destaca l’entusiasme fontanellà que ha arrelat al voltant del grup de
recerca de literatura moderna de la UdG, el qual inclou investigadors procedents
d’altres universitats del domini català i internacionals.

En segon lloc, perquè aquest equip disposa d’un grup d’investigadors, bona part
dels quals han signat una important proporció dels estudis esmentats en l’apartat
anterior, que es poden comprometre a assumir un projecte col·lectiu d’edició i estu-
dis renovats sobre la poesia fontanellana. Perquè, més enllà de la producció científi-
ca sobre l’autor, tenen experiència contrastada en l’àmbit de l’edició crítica de tex-
tos poètics moderns, tant pel que fa a la teoria com a la praxis. D’una banda, dispo-
sem de l’edició crítica de l’obra de Vicent Garcia, motiu de la tesi doctoral d’Albert
Rossich (1984), i de la d’un altre poeta barroc, per bé que setcentista, Agustí Eura,
duta a terme per Pep Valsalobre en la seva tesi doctoral, publicada posteriorment
(2002). Ambdós autors, a més, van tenir cura de l’única antologia de poesia barroca
catalana fins al moment (ROSSICH; VALSALOBRE ed. 2006). Just en els preliminars
d’aquesta antologia, Albert Rossich va inserir uns criteris generals per a l’edició de
textos literaris moderns que pretenen esdevenir el referent per als treballs del futur i
que, per a aquest projecte, estableixen una guia sòlida per afrontar la complexa
tasca de la regularització gràfica dels textos. Finalment, pel que fa a la teoria i a la
formació i docència en la matèria, Miralles i Valsalobre s’han encarregat del capítol
dedicat als textos de l’edat moderna del volum universitari Models i criteris de l’e-
dició de textos (2013), a més de l’experiència docent sobre aquesta matèria en
assignatures de màster i de grau, sumada a la direcció de treballs de màster i de tesis
doctorals en què l’edició de textos pren una magnitud fonamental.13

13. Vegeu http://www.nise.cat/Doc%C3%A8nciadePostgrau/Tesis.aspx, i http://www.nise.cat/
Doc%C3%A8nciadePostgrau/Treballsderecerca.aspx. 
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En tercer lloc, perquè avui dia la tecnologia digital pot facilitar molt els proces-
sos, més llargs, laboriosos i cars en el passat, per cercar i transcriure els testimonis
nombrosos de la poesia fontanellana. En efecte, avui podem elaborar una base de
dades d’inventari de poesia i instal·lar-la en línia alhora que podem disposar de
reproduccions digitals de gran qualitat de tota mena de testimonis dispersos arreu
del món. A més, tenim a l’abast eines de descripció de manuscrits tan valuoses en el
nostre cas com la base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna, un projec-
te de l’IEC (MCEM: http://mcem.iec.cat/).

En fi, només calia reunir tots els ingredients i, amb el finançament necessari, dur
a terme la tan necessària tasca de fixar un text que tingués l’aval del mètode filolò-
gic rigorós.

Es tractava d’implicar alguns dels especialistes en l’obra i la figura del poeta
barceloní més coneguts i de tenir també un grup d’investigadors provats en la seva
tasca d’edició crítica de textos, bons coneixedors dels procediments ecdòtics, de la
tradició manuscrita barroca, etc. A la crida efectuada en el seu moment, van respon-
dre positivament August Bover (U. de Barcelona), Kenneth Brown (U. of Calgary),
Conxita Domènech (U. of Wyoming), N. Figueras (U. Oberta de Catalunya),
Giuseppe Grilli (U. di Roma Tre), Eulàlia Miralles (U. de València), Joan Peytaví
(U. de Perpinyà-Via Domitia), Gabriel Sansano (U. d’Alacant), juntament amb Ros-
sich, Valsalobre i Zaragoza de la U. de Girona. S’hi han incorporat recentment Marc
Sogues, becari FPU de la UdG i Marta Castaño, becària BR de la UdG. 

Un projecte per dur-la a terme

Amb tots aquests precedents i investigadors reconeguts en l’àmbit fontanellà, es va
sol·licitar un projecte de recerca d’investigació bàsica, dins del Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011, al Ministerio de Economía y Competitividad, que va ser concedit
i es va engegar el febrer del 2013.

El projecte disposava d’algunes infraestructures prèvies fonamentals, les quals
en garantien la viabilitat. Una és la Base de Dades inserida a la pàgina web
www.nise.cat, fruit d’un projecte finançat anterior.14 En aquest instrument
(http://www.nise.cat/BDPoesiaencan%C3%A7oners/Cerca.aspx) hi ha la informa-
ció imprescindible per localitzar fàcilment les composicions poètiques catalanes
barroques disperses en manuscrits. En una primera fase (2007-2009) es van recollir
les dades pertanyents a textos poètics d’autors del Principat de Catalunya i del Ros-
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selló fins al 1750.15 Gràcies a la revisió a fons empresa com una de les tasques ini-
cials assignades al projecte actual, disposem ara d’una informació cabdal per afron-
tar el projecte: de cada composició de Fontanella, en el nostre cas, a partir d’algun
mot del primer vers sabem en quin centre documental es troba, les dades identifi -
cadores del testimoni i en quines pàgines/folis es localitza, a més de poder accedir 
a informació complementària (mètrica, datació –si es coneix–, rúbrica o títol, edi-
cions –si n’hi ha– o comentaris diversos). Aquestes dades són crucials quan ens tro-
bem amb composicions que de vegades circulen en tretze o catorze testimonis,
abans d’afrontar la col·lació de les lliçons sense deixar-nos-en cap.

Un segon element, ara indispensable per poder treballar en equip, era disposar
de reproduccions digitals de tots els testimonis, manuscrits i impresos, trenta-sis en
total, que contenen obra fontanellana. Una vegada sol·licitades a llocs tan diversos
com l’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses o la Boston Public Library,
per citar dos extrems, i obtingudes les còpies, una empresa àrdua i llarga, ja que
s’ha hagut de tractar amb casuístiques molt diverses en llocs ben diferents, aquestes
han estat distribuïdes als investigadors perquè puguin dur a terme la tasca que els ha
estat encomanada.

En aquest sentit, es va dissenyar una distribució de les tasques d’edició en fun-
ció de diverses variables, des de la familiaritat amb determinats textos per part dels
investigadors fins a la llunyania respecte del nucli des d’on es coordina la tasca, a
l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG, passant per agrupar els textos
en funció d’aspectes temàtics, formals, agrupacions concretes en la transmissió tex-
tual o altres, o fins i tot la llengua (la poesia fontanellana se serveix de la llengua
catalana, castellana, llatina i francesa, com hem dit).

Un tercer element, encara, va ser el fet de disposar d’uns criteris segurs per a
l’establiment del text definitiu, especialment pel que fa a la presentació gràfica (cf.
MIRALLES; VALSALOBRE 2013, p. 287-305). La proposta dels criteris d’Albert Ros-
sich (a ROSSICH; VALSALOBRE ed. 2006) és una de les «infraestructures» obligatò-
ries per abordar amb garanties un projecte d’edició crítica com el que presentem.

La metodologia assumida per dur a terme l’edició crítica és la neolachmaniana,
tal com s’aplica actualment en les tradicions més destacades en la filologia d’àmbit
romànic per a textos moderns, és a dir, la italiana i, en menor grau, l’espanyola: més
enllà de la tradicional anàlisi dels errors comuns per a l’establiment d’un stemma, es
tenen en compte les aportacions complementàries de diversos altres components
(filologia material dels cançoners, estudi de les ordenacions dels textos en els testi-
monis, comparació de rúbriques i altres factors).
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Per tal de treballar de forma paral·lela i amb processos i formats idèntics per
part de tot l’equip, es van dur a terme diverses proves d’edició de textos fontane-
llans fetes simultàniament pels editors per tal de contrastar l’aplicació de la meto -
dologia, els resultats obtinguts i l’eventual problemàtica. A partir d’aquí, s’han esta-
blert uns procediments i uns formats estàndard que segueixen tots els editors, tant
pel que fa a la col·lació dels testimonis com a l’anàlisi de variants o a l’establiment
del text crític. Aquest resultat final del procés consta, òbviament, de l’aparat crític
positiu, de notes a l’aparat crític i de notes lèxiques i de comprensió del text en
general, a banda d’informar sobre els testimonis del text, les rúbriques de cada testi-
moni i els estudis o esments que s’han dedicat a aquella composició concreta i les
edicions que se n’han fet, completes o parcials.

Per a l’establiment del text crític, obtingut a través de la valoració i la selecció,
segons els paràmetres neolachmanians i el sentit comú, de les lliçons de testimonis
diversos, hem procedit a la regularització de les grafies segons els criteris exposats
darrerament per Albert Rossich per a textos literaris moderns, com ha estat dit més
amunt. Pel que fa als textos en llengua castellana, ens atenim a les normes de Prolo-
pe (2008). Les indicacions de J.M. Maestre a «La edición crítica de textos latinos
humanísticos» (1997) i de J. Ijsewin a «Critical editions» (1998) són la nostra guia
per al llatí, mentre que per al francès optem pels criteris de la col·lecció «La Plé-
iade» per als textos de la Renaissance i l’Âge Classique.

Els resultats d’un projecte

El resultat final del projecte és, esclar, l’edició crítica de la poesia completa de Fon-
tanella, en les condicions de rigor científic i completesa que hem esmentat. Desapa-
reixen les falses atribucions incloses com a obra pròpia fins ara, tot i que algunes
que són cabdals per a entendre la seva biografia-obra poètica seran editades en
forma de suplement o annex.

Aquesta edició crítica ha de tenir dues sortides. Una en format electrònic,
consul table en línia en un format d’hipertext que encara s’ha de definir. Contindrà
el text i tot l’aparat crític, notes a l’aparat, rúbriques, informació sobre edicions
anteriors, etc. Els materials inserits en el lloc web seran degudament difosos per tal
que es procedeixi a enllaçar el contingut en altres llocs web d’institucions acadèmi-
ques i culturals, i també en biblioteques digitals, catalanes i estrangeres (Cervantes
Virtual, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, Europeana, Bivaldi. Biblioteca Va -
lenciana Digital, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico, Red de Bibliotecas Públicas del Estado y de la Generalitat de Catalu-
ña, Philobiblon, Repertorio Informatizzato dell’Antica Letteratura Catalana, Asso-
ciazione Italiana di Studi Catalani, etc). La difusió via web comporta facilitar l’ac-
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cés lliure i universal al patrimoni literari. Complementària a l’edició en format elec-
trònic serà l’edició en format convencional en paper, amb notes de comprensió del
text, però sense l’aparat crític, assequible al web.

L’edició de l’obra poètica completa, esclar, comporta l’assumpció d’un criteri
d’ordenació de tot el material. La proposta de M.-M. Miró es basava en un eix
doble: temàtic (civil, amorós, religiós, satiricojocós, amb el Vexamen a part)16 i, a
l’interior de cada conjunt, una jerarquització estroficomètrica (sonet, octava... fins
al romanç). Més enllà de discutibles incorporacions de textos a una o altra temàtica,
avui observem que aquesta classificació artificiosa camufla dades importantíssimes
sobre la relació d’uns textos amb altres i trenca els fils narratius que estableixen una
sèrie concreta de composicions, dos aspectes que aleshores romanien impossibles
d’identificar atesa la dispersió dels textos segons els eixos esmentats. 

Així, doncs, se’ns presenta la necessitat de disposar els poemes no pas segons 
una classificació artificiosa, sinó en funció d’agrupacions «històriques» dels textos,
per cicles, tenint en compte la cronologia de composició o la voluntat de l’autor,
quan aquesta està més o menys clarament exposada. Roman, esclar, la dificultat
d’ordenar entre si aquests cicles. I en aquest sentit, creiem que la identificació del
ms. R en els termes que hem esmentat més amunt ens servirà com a pauta organit-
zadora dels textos editats, els quals tindran així una ordenació justificada per diver-
sos elements-guia: la voluntat de l’autor, un discurs cronològic i una subagrupació
per cicles.

Altres instruments derivats de l’edició hauran de ser els índexs de primers ver-
sos, el rimari, les concordances, la descripció de la mètrica, l’índex de noms propis,
etc. Per obtenir-los, s’haurà de recórrer a l’ús de programes i aplicacions informàti-
ques adaptats a l’etiquetatge de textos i d’altres procediments adequats per obtenir
tals resultats.

Fruit del desenvolupament del projecte són també els articles i monografies de -
dicades sobretot a l’estudi de la transmissió manuscrita i de les característiques
materials de la tradició (els cançoners fontanellans), així com altres que resultin de
la tasca duta a terme al voltant de l’edició crítica (estudi d’atribucions problemàti-
ques, anàlisi de fonts i models, anàlisi de textos concrets, per exemple). I al costat
d’aquestes publicacions, hi ha la voluntat de participar activament en congressos i
reunions científiques de format divers per tal de difondre la tasca del projecte, els
resultats d’aquest i, sobretot, la figura i l’obra del poeta barroc, que és, al capdavall,
allò que importa per a la història literària del país.
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16. L’editora distribuïa, a més, aquest eix temàtic en dos blocs segons un referent cronològic: l’etapa
de joventut (civil, Vexamen, amorós) i els anys de maduresa (religiosa), mentre el conjunt satíric i jocós
quedaba en un estadi indeterminat perquè hi ha composicions d’ambdues èpoques; res no deia, en aques-
ta divisió cronològica del conjunt de textos en prosa i vers, que va col·locar al final de la seva edició
(MIRÓ ed. 1995, I, p. 69). 



Per a un públic més general i universitari, està prevista una extensa antologia
poètica, confegida a partir del text crític però sense l’aparat corresponent, amb els
textos ben anotats i amb una introducció general a la vida i obra poètica de Fontane-
lla. Es tractarà de seleccionar un conjunt de textos representatius de la seva tasca
poètica, en què, a més de la qualitat literària, es doni compte de l’amplitud de regis-
tres (poesia civil i política, poesia religiosa, poesia jocosa, prosímetres, poesia amo-
rosa, etc.) així com dels diferents cicles poètics que es poden individuar: panegíric a
Pau Claris, Nise, Montjuïc, setge del 1652, etc.

Considerem que la pretensió, a mitjà termini, de dur a terme edicions divulgati-
ves i antologies de la poesia i del teatre de Fontanella amb l’objectiu, entre altres,
d’introduir la lectura del poeta (i amb ell, de la literatura barroca) en el currículum
de secundària en els centres educatius del domini català, és una proposta de transfe-
rència fonamental pel que pressuposa de reconsideració de la tradició educativa en
tot allò relatiu al coneixement de la història de la literatura pròpia.

Dins encara del marc del projecte, la convocatòria de diversos seminaris de
recerca que tinguin com a ponents investigadors experts en la circulació manuscrita
de la poesia barroca, en la documentació d’arxius conventuals i del Rosselló, en
programes d’edició electrònica i aplicacions informàtiques per a l’edició crítica, ha
de servir tant per debatre les característiques de la transmissió poètica fontanellana
en relació amb altres tradicions europees com per obtenir informació cabdal per
millorar les prestacions de l’equip a l’hora d’afrontar amb èxit i amb la millor quali-
tat possible els resultats del projecte.

Si bé, quan es redacta aquest paper (primavera del 2014), ens trobem encara en
una fase inicial de les tasques, hem pogut gaudir dels enormes avantatges del treball
en equip en un projecte d’aquestes característiques, un treball col·laboratiu en què
les reunions freqüents, la connexió permanent, les aportacions i descobertes particu-
lars de cada investigador són immediatament debatudes i incorporades per la resta
en benefici del resultat final.
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