
Els darrers dies i la mort del poeta de Folgueroles han estat explicats fil per
randa per J. Pereña amb un detallisme i exhaustivitat difícils de superar.1 Amb tot,
sempre és possible alguna nova aportació, i aquesta meva tan sols pretén d’afegir-
ne una de ben minúscula relativa a les exèquies de Mossèn Cinto. Aquestes, com
és prou sabut, foren organitzades per l’Ajuntament de Barcelona, que n’assumí
les despeses i n’encomanà els preparatius a la Comunitat de Betlem, entre la qual
visqué els últims anys el príncep dels poetes de Catalunya. L’alcalde, Joan Amat
i Sormaní, sincer i fervent admirador de Verdaguer, agraí a tots els qui hi col·labo-
raren llur participació. I, justament, una lletra de regraciament adreçada al senyor
rector de l’església de Santa Maria del Mar, que aleshores era Mn. Jaume Martí i
Carseny, ens assabenta que també aquesta Comunitat participà en aquells prepa-
ratius facilitant als encarregats d’instal·lar la capella ardent al Consell de Cent de
la Casa de la Vila els efectes de la pròpia parròquia necessaris per a tal fi, cosa que
corrobora, una vegada més, el sentiment unànime de dol causat per la desaparició
del nostre excels poeta i la participació ben plural en la tributació dels darrers
honors.

1. Els darrers dies de la vida de Jacint Verdaguer. Barcelona, 1955.
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One more detail about Father Cinto Verdaguer’s funeral preprations



2. Es conserva actualment a l’Arxiu Diocesà de Barcelona entre la documentació relativa a Santa
Maria del Mar. Agraeixo al Dr. J. M. Martí Bonet, director del susdit arxiu episcopal, i al seu col·laborador
i bon amic de tots dos, Sr. Eduard Ribera, les moltes facilitats concedides en aquesta ocasió i en tantes
altres per a la consulta de la documentació.

3. A l’esquerra de la signatura de l’alcalde i en sentit vertical hi ha també la signatura de M. Llòria,
personatge que, en no correspondre a cap dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 1902,
suposo que devia ser algun oficial d’aquella institució, sense que l’hagi sabut identificar, però.
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El tenor de la carta és el següent:2

Ayuntamiento 
de

Barcelona
Sección de Edificios,
Ceremonial y Festejos

Nº. 1943

Cúmpleme dar a V. expresivas gracias y en hacerlo así tengo especial compla-
cencia por la atención dispensada á los encargados de instalar en estas Casas
Consistoriales la Capilla ardiente del insigne poeta Mossèn Jacinto Verdaguer (q.
e. p. d.) facilitándoles aquellos efectos propios de esa Parroquia que juzgaron
precisos y tanto contribuyeron á que dicha Capilla ardiente resultase puesta en
debida forma.

Dios guarde a V. muchos años.
Barcelona 18 de Junio de 1902

El Alcalde Presidente
Juan Amat3

Rvdo. Sr. Cura Párroco de
Santa María del Mar


