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La

Fontaine

Jean de la Fontaine viveu na França, de 1621 a 1695, e frequentou
a corte de Luís XIV, o Rei Sol, o que lhe serviu de base para as fábulas
que o tornaram famoso.
Fábula é um tipo de conto, geralmente em versos, em que os
personagens são animais, escrito de um jeito leve, malicioso, divertido,
que traz sempre um ensinamento, uma lição de moral.
O fabulista mais conhecido foi Esopo, escravo grego que viveu no
século VI a.C. Muitas fábulas de Esopo foram reescritas por La Fontaine,
que costumava embrenhar-se na floresta, onde ficava ouvindo os sons
e observando a vida que ali se desenrolava: apreciava o canto dos
rouxinóis e dos melros, seguia com interesse o trabalho das formigas,
espreitava a lebre desconfiada e a perdiz matreira...
La Fontaine lembrava-se, então, de tudo o que vira na corte, onde
nada lhe passava despercebido, e fazia uma crítica, ao mesmo tempo
alegre e feroz, à sociedade de sua época; através dos animais ele
podia caricaturar melhor os defeitos das pessoas, já que elas estavam
disfarçadas de lobos, leões, raposas, tartarugas, ursos, macacos, e
representavam os mais diferentes tipos: o poderoso, o astuto, o vaidoso,
o pão-duro, o bobo, o espertalhão... como na vida real.
La Fontaine foi um grande contador de histórias e escreveu outros
gêneros além de fábulas: poesia, conto, romance, comédia e ópera.
Era conhecido e teve a proteção de pessoas ricas e influentes.
Regina Drummond
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