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reconquesta els bisbats reben molta influencia de l'organització comtal. Són importants 
els intents de Vic per esdevenir metropoliti. Són també molt importants per a con6ixer 
l'organització~ i el territori dels bisbats a 1'Edat mitjana les visites pastorals de Girona, 
Barcelona i Vic, sobretot les cle Girona, que són les més riques. Finalment, al segle XVI, 
de part dels bisbats de Vic i Urgell es forma el de Solsona. H a  estat I'última delimita- 
ció de bisbats fins avui. Els enclaus dels bisbats de Catalunya no fan difícil, per tal com 
s611 pocs, una nova delimitació m,és propera a la de les divisions civils d'avui; només 
a Lleida aquesta tasca és una mica més complicada. Amb tot, si 110 se segueix la 
tradició es impossible que una reorganització pugui ésser acceptable a la realitat histb- 
rica. Es quasi impossible de coordinar la divisió civil amb la histbrica dels bisbats. 

Intervenen el PRESIDENT i els Srs. F. DURAN I CAGAMERAS (tendencia independen- 
tista dels bisbes catalans respecte a Narbona i intents metropolitans de Vic), i M. COLL 
I ALENTOKN (precisions locals sobre Egara i l'actual Terrassa).- JOAN-F. CABESTANY, 
Secretari. 

13 maig 1955: Llengua i Literatura.- Presideix el Sr. R. ARNAION I SERRA. 
El Sr. JOSEP PERENYA parla de Les  disposicions tcstain~ctdries de Verdaguer.1 

EL testament del 3 de juny fou preparat per V. Serra i Boldú i molt discutit per 
Mn. Cinto, el qual, finalment, després de molts precs, el signi. Són llegits els apartats 
més importants de l'escriptura de poders atorgada per Verdaguer (que el Comunicant 
dóna a congxer per primera vegada); amb aquest document, Verdaguer concedeix 
amplis poders als Srs. Viada i Lluch, Busquets i Punset i d'altres, perque puguin disposar 
dels seus llibres, papers i edicions; assenyala com a marmessors els apoderats que 
havia designat anteriorment; i deixa la seva biblioteca al Seminari de Barcelona i els 
drets literaris a la Diputació Provincial de Barcelona. Llegeix un document redactat 
pel Sr. Viada i Lluch que creu inedit, en el qual aquest explica com Verdaguer fou 
traslladat del carrer #Aragó, de casa la familia Duran, a ViHa Joana. Els amics dcl 
poeta creien haver-10 alliberat de la família Duran, perb no fou així. Quan el 3 de juny 
un grup d'amics, amb el notari Ricard Permanyer, es presenti a ViUa Joana, Empar 
Diuran exigí que el testament fos atorgat en presencia del seu marit; després d'un 
diileg molt viu entre el notari Permanyer i Empar Duran, Verdaguer ordeni que 
aquesta sortís de la cambra i signi el document e11 presencia de dos testimonis. 
En una visita que li feren Mn. Valls i Mn. Costa, els do& un manuscrit perque 
I'esquincessin i documents importants. El dia g de juny envii una carta a l'alcalde 
dient que volia testar de nou. L'alcalde cregué que la carta no era autec~tica; hi a n i  
amb el notari Borris de Palau i dos metges, per si calia certificar u11 estat anormal 
de Verdaguer, perd f m  comprovat que tenia el perfecte Ús de les seves facultats 
mentals. Verdaguer reconegu6 la carta com a aut6ntica i digué que volia fer un altre 
testament mls d'acord amb la seva consc2ncia. En aquest segon testament deixa com 
a hereus la seva família adoptiva. Conclou el Comunicant que ambdós testaments són 
legals, que el del dia 3 fou atorgat sota fortes pressions, i que el del dia ro respon 
a les últimes voluntats de Verdaguer. 

Intervé el PRESIDENT. -CARME B o Y ~ ,  Secretari. 

21 maig 1955: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El  Sr. E D U A ~ D  V ~ N T Í  parla sobre La  covnposició del printer proeliti de Lzbcreci. 

Fins a i'edició de ,Diels de l'any 1 p 3  els sis versos del proemi I De rerzbm wutz~ra, 44-49, 
eren, o bé omesos totalment, o b t  transposats després del vers 61; a partir de Lachmann 
l'omissió es féu general. La reivindicació del text dels manuscrits fou empresa per 

I Una versi6 ampliada d'aquesta comunicació va inclosa en el llibre Els darrers dzcs de la d d a  
8; Jacilit Verdaguer, "Biblioteca Verdagueriana", vol. I11 (Barcelona 1955). 




