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El sonet de Félix Arvers, una anècdota de gran 
interès de l'any 19111

És coneguda la gran amistat entre Joan Maragall i Emili Guanyabens –Emili Guanyavents i Jané–, re-
lació que s’estableix des de l’època de L’Avenç i que va continuar fins a la inesperada mort del primer. 
Malgrat els diferents orígens socials i les contraposades posicions ideològiques, sempre varen tenir una 
sintonia afectiva i de respecte.

 
De l’arxiu digital de la Biblioteca de Catalunya he obtingut tres cartes de Joan Maragall dirigides a 
Emili: una sense data, que correspon a una carta d’agraïment per les poesies dedicades, fent especial 
referència a «L’Avi», «El ball del Ceps» i a «aquell poema de la nena de primera comunió», és a dir, 
«Impietat», publicats a Alades. El 27 d’octubre de 1910, abans del sopar d’homenatge, li envia una car-
ta agraint l’exemplar que ha rebut, dedicat, de Trasplantades. I pel cap d’any de 1911, envia una postal 
dirigida a Don Emili Guanyabens, Carrer Mariano Cubí 10 1º de Sant Gervasi. Gràcies a aquesta postal 
sabem l’adreça exacta d'Emili aquell primer d’any, i Maragall li escriu:

 

Grans mercès i bon any nou, en la seva soledat. Li acompanya en esperit qui està tant i tant ben acompanyat, 

Son amic, Joan Maragall.

 
Era lògic que Joan Maragall, amb tretze fills, estigués rodejat de bona companyia. Poc temps abans de 
la seva mort, Maragall encarrega a Emili la traducció al català d’un dels més famosos poemes del segle 
XIX, el sonet de Félix Arvers, que a França, durant tot el segle XIX, anava de boca en boca i també va 
ser musicat per Georges Bizet. Aquesta composició va ser motiu de controvèrsies dialèctiques perquè 
no es va identificar mai la misteriosa dama a qui està dedicat. El poema no havia estat traduït al nostre 
idioma, i després de l’èxit de Trasplantades, el mateix Maragall li envia del seu puny i lletra el poema 
d’Arvers de 1833 i li’n demana la traducció: 

1 Text extret de l'obra en premsa Joaquim DELCLÒS I URGELL, Dos poetes per un himne. Llibre primer. Emili Guanya-
bens, Barcelona, La Desclosa.

69Testimonis

Haidé, núm. 7, 2018,  p. 69-75



Joaquim Delclos i Urgell. El sonet de Felix Arvers, una anècdota de gran interès de l'any 1911

70

Autògraf de Joan Maragall



Mon âme a son secret, ma vie a son mystère.

Un amour éternel en un moment conçu.

Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire

Et celle qui l’a fait n’en jamais rien su.

Hélas! J’aurai passé près d’elle inaperçu

Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire

Et j’aurais jusqu’au bout fit mon temps sur la terre

N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.

Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre

Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre

Ce murmure d’amour élevé sur ses pas;

À l’austère devoir pieusement fidèle

Elle dira, lisant ce vers tout remplis d’elle:

«Quelle est donc cette femme?» et ne comprendra pas.

 
No he localitzat cap publicació on fora reproduït, només tenim l’esborrany a mà, i després a màquina, 
amb totes les modificacions, que Emili va fer sobre la que seria la versió final –que intuïm, però que 
tampoc no podrem confirmar. El cas és que la traducció al català del famós poema, amb la sol·licitud 
de Joan Maragall dirigida a l'amic Guanyabens de la traducció al català, ha quedat desconeguda fins a 
aquest moment: 

 

Mon cor té el secret; té el seu arcà ma vida:

un eternal amor en un moment nascut.

Si és mal sense remei, per què he de fer-ne crida?

Ni aquella que el causà, mai res no n’ha sabut.

Hauré passat, prop seu, ai!, desapercebut

sentint-me, amb ella, sol i amb l’ànima entristida!

I ja escolats mos anys, ma ruta ja finida,

no hauré res demanat ni res hauré rebut.
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Ella, encara que Déu tan tendra l’hagi feta,

sa via irà seguint indiferent, distreta,

en mos sospirs d’amor ni sols parant esment.

Fidel al deure auster, l’esguard en meravella,

llegint aquestes ratlles (amb tot tan plenes d’ella).

‒Qui deu ser, aquesta dona?‒ dirà, mig somrient.
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Traducció inèdita d'Emili Guanyabens



El 20 de desembre de 1911, Ignasi Iglesias fa arribar una nota a Emili:

 

Amic Guanyabens: T’agrairé molt que per demà a migdia enviïs a la redacció de El Poble Català alguna cosa, 

una llàgrima, dedicada al pobre Maragall.

Fem un número extraordinari dedicat al amic poeta. Sortirà al vespre.

Gràcies per endavant i mana per sempre el teu amic [++]  

Joan Maragall, qui va morir el 20 de desembre de 1911 als cinquanta-un anys, era de la mateixa edat 
de Guanyabens, nascut el 1860. I gràcies a les gestions de la neta, Francesca Argimon Maragall, he 
aconseguit informacions sobre els darrers dies del poeta. En una anàlisi de sang del 5 de desembre, 
es notifica la reacció positiva del sèrum, a la bactèria brucel·la melitensis, a dilució de 1:10. Aquesta 
dada confirma la malaltia de febres de Malta per ingesta de llet de cabra sense bullir. En el gràfic de 
temperatures s’observen les xifres superiors a 38ºC a partir de les 5 de la tarda des del 5 fins al 18 de 
desembre, malgrat que li anessin subministrant dosis altes d’àcid acetil sal·licílic. En una de les pulcres 
anotacions de les dietes i tractaments pautats, a les 9 del matí del 19 de desembre la filla encarregada 
de la cura escriu : «papá dice que el agua de azahar con azúcar es el lazo de unión entre el cielo y la 
tierra». Pot ser que, gràcies a aquesta aportació, descobrim el darrer vers de Joan Maragall, tot i que 
en versió castellana?

 
Sembla, doncs, demostrat que la mort es va produir per unes febres de Malta, després de dinou dies 
de postració. Si fem un petit repàs de les particularitats sanitàries de l’època, descobrirem de seguida 
que les malalties infeccioses eren la més important causa de mortalitat. Tifus, tuberculosis, pneumòni-
es, verola, diftèria, sèpsies estreptocòccies i altres malalties avui considerades de tractament antibiòtic 
eficaç o eradicades per vacunació, omplien els certificats de defunció. Entre aquestes es trobava una 
infecció habitual –a causa de la ingesta de llet sense bullir–, la brucel·losi o febres de Malta, que pot ser 
de difícil diagnòstic i  causar la mort de l’afectat.

 
Sigui com sigui, a El Poble Català de 22 de desembre (amb data 20 de desembre), l'amic dedica un 
poema a Joan Maragall:

 
  Per què, poeta nostre, per sempre ja has volat?

No hauríem  mai cregut que fos tan aviat

el teu bategar d'ales envers una altra vida,

deixant-nos en el món amb l'ànima ferida!

Ni somiar podíem haver de mullar amb plors

els pètals d'aquest munt de luctuoses flors

que amb llur perfum encensen ta pàl·lida figura!

Per què ton verb excels tant com ens cal no dura?
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Per què s'és estroncada la sonorosa deu

que a dins del nostre cor feia arribar amb sa veu.

insòlites frescors d'eterna jovenesa?

Per què,  tant d'hora encar, la mort ens-a l'ha presa?

Ja en el teu hort munífic més fruits no collirem!

Ja les dolçors novelles mai més hi fruirem

de tot el bé de Déu de cada anyada nova!

Avui... hort i hortolà la tempestat ens roba!

Mes conservem regust dels fruits dels altres anys!,

i és impotent, la mort, per fer arribar els seus danys

fins on el sempre-més ja en son palau t'admira!

Ton dir meravellós fa part de l'infinit!

Ton cos mirem estès en el seu últim llit:

ressonarà tot temps, però, la teva lira!
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Nota autògrafa d'Emili Guanyabens



Suposem que aquest poema és la llàgrima que demanava Ignasi Iglesias. Ara bé, entre el papers de 
Guanyabens trobem un escrit que fa una última referència a l’encàrrec de la traducció del sonet d’Ar-
vers:   

       
El bon amic Joan Maragall, pocs dies abans de contreure la malaltia que va emmenar-lo a la mort, em va 

manifestar que li plauria veure traduït per mi el conegut sonet d’Arvers, una còpia del qual, per si jo no el tenia 

a mà, em trameté al cap de dues hores. La fi de l’excels poeta, però, em privà del goig de mostrar-li el meu petit 

treball, que quedà en espera d’una avinentesa de publicar-lo enfrontat amb aquell escrit.

Aquesta bona ocasió se m’és presentada ara gràcies a l’amabilitat d’un altre no menys benvolgut i admirat amic 

el Sr. Manuel de Montoliu, a qui em complac a palesar la meva reconeixença.
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