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M. CONDEMINAS : Els exorcismes i /acint Verdaguer. Barcelona , [Comercial y Artes

Graficas , S. A.], 1970. 122 psgs.

Mn. Josep Giiell, cosi del poeta, diu que Verdaguer, «sens permis de l'autoritat
,eclesisstica (encara que inconscientment) feu imprimir uns llibrets sobre exorcismes,

que publics Lleo XIII>> i que els repartia gratis. Doncs be: Maria Condeminas,
bibliotecsria del fons verdagueris de la Biblioteca de Catalunya, trobs entremig d'al-
tres papers referents a Verdaguer, un diminut fullet titulat Exorcismos contra Sa-
,tands y los Angeles Ap6statas mandados publicar por nuestro Santisimo Padre
Le6n XIII, amb una nota a peu de plana que ens assabenta que el text llati havia
estat publicat en el Butlletf Eclesisstic de diverses dibcesis d'Espanya i que «del

mismo damos la adjunta literal version castellana. Es documento>>, diu la nota,

<<que merece ser conocido de todos los cristianos>>. Aquests exorcismes foren pu-
blicats pel Sant Pare el 18 de maig de 1890, i en aquesta data, segons conjectura
de Condeminas, devia fer poc temps que Verdaguer anava a la Casa d'Oracio, on
hom practicava exorcismes. La traduccio verdagueriana es andnima i pot esser
,datada poc temps abans del primer de juny de 1892. En aquesta data Verdaguer
escrivi a Mn. Collell, que estava a punt d'anar-se'n al balneari de la Puda, una
carta en la qual li anunciava la tramesa d'una <<recepta (la acaban de estampar)»,
diu, <<que es la del Sant Pare, es dir la de Jesucrist». Aquestes paraules, sens
dubte, es refereixen als exorcismes, el text dels quals, en la versio llatina original
i en la traduccio de Mn. Cinto, podem llegir en el present opuscle. Aquesta traduc-
cio es 1'6nic text que Verdaguer va publicar en castells. La seva paternitat es de-
mostrada per Condeminas amb arguments convincents. Tal com diu Mn. Giiell, els
exorcismes aparegueren sense llicencia eclesisstica.

Aquesta descoberta es sens dubte curiosa. Pero es interessant sobretot perque ha

estat motiu que Condeminas hagi aprofundit 1'estudi de l'activitat exorcista de

Verdaguer i hagi estudiat les famoses llibretes que s'hi relacionen, sobre les

quals horn tenia idees molt confuses, sdhuc despres de les noticies que el pare

Monjas n'havia donat. De les set Ilibretes vistes per Condeminas, tres pertanyen

a exorcismes i quatre contenen les visions d'una tal Teresa, que el P. Monjas,

amb gran lleugeresa, identifies amb Empar Duran, la vident que tant intervingue

en els afers dels darrers anys de la vida de Verdaguer. En realitat, pero, les

visions d'aquestes Ilibretes es refereixen a Teresa Vilagran, la qual el 8 de mare

de 1892 era casada i tenia un fill i una germana que es deia Antonia. Les llibretes

que contenen les visions d'aquesta dona porten els mums. v, vi, VII i VIII en I'in-

ventari de Condeminas. Les tres primeres, en mal castells, barrejat amb paraules

i frases catalanes, pertanyen a l'any 1892. La darrera (ms. 1819 de la Biblioteca

de Catalunya) es 1'6nica escrita en catals i conte visions dels anys 1883, 1886 i

1891. Aixo fa pensar que les tres primeres llibretes degueren esser escrites per la

mateixa vident i copiades despres per Verdaguer; aquest, per contra, degue tra-

duir el text de la darrera llibreta. Consta en la llibreta iii d'exorcismes que Ver-

daguer havia fet dues Ilibretes mes: una amb revelations d'Empar Duran i una

altra de dedicada a altres vidents; les quals foren destruides per ordre seva a Villa

Joana, pocs dies abans de ]a seva mort.

Amb aquests materials, en part nous i en part mes ben descrits i mes ben inter-
pretats que fins ara, la faHera exorcista de Verdaguer resta mes ben documentada i,
sobretot, hi ha fets interessants que queden aclarits. Les llibretes son documents ob-
jectius, recollits per Verdaguer. Les d'exorcismes son les notes que ell prengue dels
fets que presenciava i de les paraules que escoltava dels possessos (o sigui malalts)
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de la Casa d'Oraci6. Aquestes notes son datades i la mes antiga cs del 23 de maig
de 1890. Les practiques d'exorcismes duraren fins el 25 de mare de 1893, data en la
qual el bisbe prohibf a Verdaguer d'anar a la Casa d'Oracio. Teresa Vilagran no
fregiienta aquesta casa fins molt endavant. Verdaguer no la hi troba fins el 22 d'oc-
tubre de 1891, quan ell ja acabava la quarta Ilibreta de visions. Teresa anava habi-
tualment a 1'esgl6sia de Betlem vers les set del matt i s'hi passava dues o tres hores.
Empar Duran tampoc no anava a la Casa d'Oraci6. Verdaguer, per aquest temps,
]a tractava a casa d'ella i al palau del marques de Comillas

Hom pot adonar-se que el Ilibre de Condeminas aclareix molts punts. Hi figurer
mostres de cada una de les llibretes estudiades per 1'autora, interessants coin a docu-
ments, pero forga depriments en conjunt. Les visions, si no fos per la llastima que inspi-
ren sempre la malaltia i les miseries dels altres, serien grotesques i hom s'explica el des-
deny de Collell quan digu6: « L'Esperit Sant no inspira semblants tonteries». Els fets que
presenciava Verdaguer i que ha registrat a les Ilibretes, eren torbadors i ell mateix ho de-
clara en una nota del 13 de maig de 1891: <<Aix6 y tantes coses aixfs que em passen cada
dfa, no les haguera cregudes fa algun temps, y no se qui se les creura fora dels poqufs-
sims que hi vehuen clar en aqueix mon de tenebres». Tot aixo marca 1'esperit de
Verdaguer i l'aombra. El poeta es deixa captar per 1'esperit de la Casa d'Oraci6, com
diu molt be Maria Condeminas, i se'n contamina.

Pere BOHIGAS

JOAN FOSTER: Literatura catalana contempordnia. Seguit d'una bibliografia a cura de
RAMON PLA I ARXE. (((Documents de cultura)), 1). Barcelona, Curial, 1972. 512 pags.

((De fet, la literatura catalana del xix i del xx, objecte d'una gran quantitat d'exe-
gesis i comentaris, ha estat poc atesa des de Tangle histaric ... El que s'ha esdevingut
del 1900 engh nom6s ha servit de tema polemic o apologetic, comencant per 1'afer
d'Ors i acabant per les incidencies de 1'exili o els trangols de 1'epoca crfptica de ]a
postguerra. Aquests setanta anys abracen una serie densa i embolicada de fets que
esperen encara la curiositat d'un historiador: d'alg6 que els fixi, els ordeni, els acla-
reixi i els puntualitzi, d'entrada, en tant que fets. L'elaboraci6 de les presents notes
ha ensopegat amb aquesta primera dificultat: la falta d'informacions Glares i con-
cretes, tant d'ordre bio-bibliografic sobre autors, corn referents a les circumstancies
de caracter mes general ...»

11 brano citato mi pare indicativo e sorprendente. Sorprendente perch6, contra-
riamente alle aspettative, non figura nell'introduzione o nelle prime pagine del volume
di cui mi occupo, ma alla fine, a p. 421; indicativo perch6 segnala, anche per la sun
collocazione, it carattere del libro. La Literatura catalana contemporania infatti the
esclude nel titolo, nel prologo c passim la qualificazione di <storia letteraria» ne e
un esempio tutt'altro the stravagante , anzi tradizionale. Nata dagli appunti lucidi di
1. Fuster critico militante, ma soprattuto dal suo panorama della poesia catalana
aritica e moderna (Mallorca, Raixa, 1956), e dai capitoli da lui redatti per ]a miscel-
lanea Un segle de vida catalana (Barcelona, Alcides, 1961) adotta gli schemi esterni
tipici del manuale: trattazione per generi, distinzione tra maggiori e minori, ecc. A
codesta impostazione, mantenuta per piil di 400 pagine di testo, pur nella consapevo-
lezza della crisi the attraversa, devono l'autore e it lettore buona parte dei risultati

altamente positivi dell'opera; n6 d'altra parte lo spirito militante the 1'informa riesce

a sminuire una sintassi critica the si mantiene vigile pur senza it ricorso agli strumenti
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