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El cercle madrileny d’Aribau i la vida

literària a Catalunya: algunes dades més
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RESUM: Esmenes i addicions a l’article publicat al número 96, p. 16-43.
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ABSTRACT: Corrections and additions to the article published in num. 96, p. 16-43. 
KEYWORDS: Aribau, López Soler, other Catalan writers in Madrid, Gaspar Remisa.

Després que el meu article «El Vapor, Aribau, i López Soler o al Cèsar el que és del
Cèsar» entrés a màquines (encara «entren a màquines», els articles?), he anat desco-
brint coses que no sabia i que em sembla que poden ser d’interès.1 Potser em serà
permès, doncs, d’afegir-hi algunes esmenes i addicions. En primer lloc, he tingut
l’oportunitat de consultar a l’Hemeroteca Municipal de Madrid la col·lecció del
Correo Literario y Mercantil posterior al 31 de desembre del 1828, i puc explicar
que, després de la fundació de les Cartas Españolas, la revista va continuar sota la
direcció de Mariano Rementería y Fica, que la defecció de Carnerero i dels altres
antics companys, de la qual no es dóna cap explicació, sembla haver agafat totalment
per sorpresa. El Correo es limita a constatar, el 18 de març del 1831, l’aparició de la
nova publicació, tot queixant-se del tracte de favor que sembla rebre de les autoritats,
i es venja introduint, a partir del 21, una nova secció fixa titulada «Cartas castella -
nas». A part això, manté fins al final, en 1833, la mateixa línia que havia seguit fins

1. Els Marges, núm. 96, hivern de 2012, p. 16-45. Aprofito l’oportunitat per a esmenar-hi un parell de
canvis, introduïts no sé si pel corrector o per la redacció: la referència bibliogràfica de les notes 21 i 77
no hauria hagut de ser abreujada de «RAMÓN DE SAN PEDRO» a «R. DE SAN PEDRO», ja que les
inicials d’aquest senyor, tal com consten a la referència completa, a la nota 16, són «J. M.», i «Ramón»
és el seu primer cognom; i a la primera ratlla de la pàgina 22, on diu «revista trimestral (més endavant
quadrimestral)» cal llegir «revista trimensual (més endavant quadrimensual)», que és el que deia
l’original. «Quadrimensual» i no «setmanal»: la revista sortia quatre cops al mes, però no regularment
cada setmana.
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aleshores, i no sols no es diferencia gaire, en aquest sentit, de les Cartas, sinó que
comparteix amb aquestes més d’un col·laborador. Fins i tot publica, el 9 de novembre
de 1832, un article, signat «A.», que celebra la creació del «nuevo ministerio de
Fomento», article que no cal dir com és de temptador d’atribuir a Aribau, si no fos
que aquesta mateixa signatura apareix a partir d’aquest moment amb una certa
freqüència al Correo al peu d’articles que és molt poc probable que siguin d’ell.

No puc, doncs, afegir per aquest cantó res de nou a les circumstàncies que van
presidir el naixement de les Cartas Españolas. Sí que puc confirmar, en canvi, que,
si López Soler va arribar a escriure l’article sobre Walter Scott que havia demanat
Aribau, el Correo no l’hi va publicar mai –però va publicar-li el 1832, quan potser
ja corria per Madrid, abans que no em pensava jo, una llagoteria poètica al Sr.
Manuel Fernández Varela, membre del Consell d’Estat i comissari general de la
Santa Croada, un altre d’aquests alts personatges d’inclinacions reformistes, pròxim
a la reina i protector d’artistes i escriptors joves (s’ha dit que va ser gràcies a ell que
Larra va poder publicar els números que van arribar a sortir del seu Duende Satírico
del Día).2 He de fer també una petita esmena a la nota 65, a la pàgina 37: ja no veig
tan segur que la ressenya de les Poesías del Solitario apareguda al Correo signada
«B.» hagi de ser la de Gallardo, perquè aquesta signatura apareix amb abundància al
periòdic durant els seus tres darrers anys per designar, gairebé sempre sense cap
mena de dubte, Bretón de los Herreros. Que Gallardo va fer-ne una, de ressenya
d’aquest llibre, és igualment indubtable, i no és fàcil imaginar a quin altre lloc
l’hauria pogut publicar, però...

López no és pas l’únic membre del cercle d’Aribau i col·laborador més o menys
ocasional de les Cartas i de La Revista Española que surt amb versos de cir-
cumstàncies a les pàgines del Correo. També s’hi pot veure un sonet de Luis María
Pastor, signat amb el seu nom sencer, i dos d’un J. M. que és definitivament molt poc
dubtós que sigui Julián Manzano.3 La sortosa recuperació d’una pila de fitxes
extraviades m’ha permès, en efecte, de comprovar que Manzano signa així, anys
després, uns quants poemes, més un altre amb el cognom sencer, a El Corresponsal,
diari de Remisa del qual està prou atestat que fou redactor.4 La plausibilitat
d’atribuir-li així mateix el sonet, traduït de l’italià, «La muerte de Jesús», publicat el

2. L. S., «En los días del Excmo. Sr. Don Manuel Fernández Varela, comisario general de la Santa
Cruzada. Soneto» («Si con solemne culto en los altares»), CLyM, 2-I-1832; Gregorio C. MARTÍN,
Hacia una revisión crítica de la biografía de Larra (Nuevos documentos) (Porto Alegre: P.U.C., 1975),
p. 73-84.
3. L. M. PASTOR, «Al feliz regreso a Madrid del Rey nuestro Señor. Soneto» («Con graciosa guirnalda
coronado»), CLyM, 26-X-1832; J. M., «A la Serma. Princesa Doña María Isabel Luisa. Sonetos»
(«Ufano, altivo, engañador Cupido» i «Vuelve, Princesa, tus hermosos ojos»), CLyM, 26-XI-1830.
4. J. M., «El Salvador [Soneto]» («El beso del aleve, la corona»), «El aislamiento. Imitación de Alfonso
Lamartine», «El llanto de la Patria. Soneto» («Recordadlo, ESPAÑOLES! Hubo un día»), «El alma de los
sueños. Poesía mística», i J. MANZANO, «A Judas Iscariote. Soneto» («¿Qué te detiene, infame? ¿Por
qué dudas?»), ECorr, 16 i 22-IV, 31-VIII i 6-IX-1840, i 25-III-1844.



1831 al Diario de Barcelona, també és reforçada pel fet que no es tracta pas, com
–mea maxima culpa– vaig precipitar-me a suposar, del sonet de Manzoni esmentat a
la nota d’El Vapor, sinó de «La morte di Cristo» de Giovanni Contini, que en la seva
estada a Barcelona durant la temporada teatral 1820-1821 (era germà d’una de les
cantants de la companyia italiana) es va fer molt amic d’Aribau, que també li va
traduir una poesia a El Europeo, i presumiblement va conèixer Manzano.5 Pel que fa
a Pastor, la signatura «L. P.», usada excepcionalment, en comptes de la més habitual
«L. M. P.», en el sonet a la princesa Isabel publicat primer a La Revista Española i
després reproduït a El Vapor, apareix també, uns anys després, al peu d’una col-
laboració d’El Panorama que és indubtablement seva.6 A part que el seu nom
complet hi apareix un parell de cops més (en una publicació on la majoria de les
col·laboracions són anònimes), El Panorama de la segona època, a càrrec, se’ns diu
en el primer número, d’una empresa totalment nova, és una altra de les aventures
periodístiques de Remisa. Ho indica la presència d’un altre dels futurs redactors d’El
Corresponsal, Ignacio J. Escobar, la propaganda que fan d’aquest diari quan
comença a sortir, l’ocasional presència d’Aribau, i el moltíssim espai que dediquen
a ressenyar les activitats del Liceo Artístico y Literario madrileny, el principal
mecenes del qual era –quina sorpresa!– Gaspar Remisa.7 Que Pastor era un dels
homes del «patró», d’altra banda, és un fet prou documentat, però, com que les
proves addicionals mai no són sobreres, sigui’m permès d’afegir-ne una. Es tracta
d’un sonet publicat tardanament, el 1862, però escrit, o més ben dit «improvisado a
caballo», «Al tiempo de ir a tomar posesión de varias fincas y dehesas en los Montes
de Toledo en 1833, a nombre de los señores Remisa y otros».8 Gràcies a la mateixa
feliç retroballa de les fitxes perdudes, finalment, també puc confirmar que els sonets
de Setmana Santa d’Aribau, Pastor, i Manzano esmentats a la nota 82 com a
publicats a El Liberal Barcelonés el 1842 ja havien aparegut, com jo sospitava, a El
Corresponsal, concretament el 16 d’abril del 1840.

Els indicis dels lligams entre el Correo i el cercle de Remisa no s’acaben pas
aquí. Rementería va publicar-hi també una llarga i elogiosíssima ressenya, amb
inclusió de llargs extractes, de l’oda a Fèlix Amat que Aribau havia començat a
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5. G. CONTINI, Poesie, Milà: Da Giovanni Costa successore Malatesta, 1820, p. 42.
6. L. P., «El Liceo», El Panorama, 2a època, I, 17, 25-IV-1839, p. 269-272.
7. El nou diari cridava l’atenció «por el esmero y la inteligencia que se notan en su redacción» i perquè
estava «perfectamente impreso». I l’estreta relació entre les dues publicacions era públicament
reconeguda amb aquesta picada d’ull: «He aquí una rica mina para El Panorama, que, entre otras
gracias, tiene la de ser ladrón. [...] Nos proponemos enriquecer nuestro periódico por medio de algunas
incursiones que haremos en los dominios del nuevo Cofrade» (El Panorama, 2a èp., I, 25, 20-VI-1839,
p. 398). Per una altra banda, quan el 1843 el Liceo va organitzar uns jocs florals per celebrar la
proclamació de la majoria d’edat d’Isabel II, el secretari del consistori va ser... Luis María Pastor (ECorr,
29-XII-1843).
8. Luis María PASTOR, «[...] Soneto» («Sitio de paz, tranquilo y apartado»), La América, VI, 2, 24-III-
1862, p. 13.
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escriure –per quedar bé sobretot amb el seu protector, l’altre Fèlix, Torres Amat– i
que Roca i Cornet havia hagut d’acabar per ell.9 Tot plegat evidencia, un cop més,
l’existència a Madrid d’una xarxa d’interessos i complicitats criptoliberals moderats
en la qual participaven destacadament alguns catalans, a la Cort mateixa o de
Barcelona estant. I ja que he tret a esment el nom d’Aribau, diré que la seva possible
autoria d’un article de La Revista Española, esmentat a la nota 4 del meu, sobre els
problemes de la producció de llanes castellanes, surt certament no confirmada però
sí reforçada per la presència a la seva biblioteca, segons l’inventari post-mortem,
d’una Instrucción para pastores y ganaderos (possiblement L. J. M. Daubenton,
Instrucción para pastores y ganaderos. Traducida por D. Francisco González
[Madrid: Pereira, 1798]) i un exemplar de Fredrik W. Hastfer, Instruction sur la
maniére d’elever et de perfectionner les bestes á laine. Composée en Suoidois par—
—————-. Mise en François par M*** (possiblement l’edició de París-Dijon:
Chez Guillyn-Chez François Desventes, 1756).10

En canvi, la qüestió, esmentada a la meva nota 59, de la identitat de «Gregorio
Morales Pantoja», que semblava relativament clara, resulta, mirada de més a prop,
horriblement, i em temo que terminalment, enrevessada. Sabem, per la corres-
pondència d’Aribau amb Sanponts, estudiada per Ana María Freire, per una banda
que Aribau havia completat la traducció d’El oficial aventurero de Walter Scott, i per
l’altra, que Manuel Domínguez y Ponce, en nom d’un Gregorio Morales Pantoja,
havia presentat a aprovació els dos primers volums (i només els dos primers volums)
d’una traducció d’Ivanhoe. També ens consta que de la traducció d’Ivanhoe, el
permís de publicació de la qual Aribau estava tramitant a Madrid, els traductors, Juan
Nicasio Gallego i Ramon López Soler, només van enllestir els dos primers volums.
I, finalment, coneixem una traducció d’El oficial aventurero de «D. Gregorio Mora-
les», publicada a Madrid, per la Imprenta y Librería de Bueno, el 1831. Damunt
aquesta base, Freire va deduir molt raonablement que rere Gregorio Morales hi havia
Aribau, encara que va dubtar entre que fos un pseudònim o un home de palla. Home
de palla per a la sol·licitud del permís, podria ser, però per a la traducció de l’altra
novel·la? En principi no sembla que hi pugui haver gaire dubte que «Gregorio
Morales» és un pseudònim i que la seva traducció d’El oficial aventurero és la
mateixa d’Aribau. El problema, però, és que consta l’existència coetània d’un

9. R[EMENTERÍA], «Poesía. A la buena memoria del Ilmo. Sr. D. Félix Amat, arzobispo de Palmira.
Oda», CLyM, 22-VI-1832; A la buena memoria del Ilmo. Sr. D. Félix de Amat, Arzobispo de Palmira.
Oda, Madrid: Imprenta de Burgos, 1832. La bibliografia d’Aribau sembla desconèixer-ne aquesta
primera edició i es refereix només a la reproducció a [Félix TORRES AMAT], Apéndice á la Vida del
Ilmo. Sr. D. Felix Amat, Arzobispo de Palmyra &c. que contiene las notas y opúsculos ineditos que en
ella se citan, y algunos otros documentos relativos á dicha Vida, Madrid: Imprenta que fué de
Fuentenebro, á cargo de Alejandro Gomez, 1838, p. 478-481.
10. J. M. CASAS HOMS, «Aribau a través de su biblioteca», Documentos y Estudios, XIX, 1968, p. 75-
106, a la p. 106.



Gregorio Morales Pantoja real, un advocat gallec, carlista, sobre el qual es pot llegir
fins i tot un breu, i malauradament molt poc informatiu, esbós biogràfic publicat a
començaments del segle XX per un erudit local.11 Aquest Morales Pantoja figura
també com a traductor d’A. M. J. J. DUPIN, Manual del legista ó Coleccion de
diversos opúsculos de jurisprudencia, traducido al castellano con adiciones y
correcciones acomodada [sic] á nuestras leyes (Madrid: Imprenta de Pedro Sanz,
1829) i com a co-adaptador, amb un José Freire (que pel cognom podria ser gallec
també), de la Direccion general de cartas en forma de diccionario para escribir a
todas las ciudades de toda España, adicionada y corregida por el que escribió
Bernardo Espinalt y García y notablemente mejorada, en 2 volums (Madrid:
Imprenta de Pedro Sanz, 1835), dues actuacions que, sobretot la primera, són difícils
d’atribuir a Aribau. Ens trobem, doncs, davant una alternativa de casualitats
inversemblants (com, d’altra banda, ho són sempre les casualitats): la primera, que
Aribau i Morales Pantoja van enllestir al mateix temps sengles traduccions de la
mateixa novel·la de Walter Scott i van presentar a aprovació sengles traduccions de
només els dos primers volums d’Ivanhoe; la segona que, tant a l’hora de publicar la
seva traducció d’El oficial aventurero com a la de presentar a aprovació la traducció
d’Ivanhoe per compte de Sanponts, Aribau va triar d’amagar-se rere un pseudònim
que coincidia totalment amb el nom i els cognoms d’un personatge real que, just per
aquelles mateixes dates, publicava la traducció d’un Manual del legista. És dubtós
que arribem mai a treure l’entrellat d’aquesta qüestió; no ho és gens, en canvi, que
no podem ni atribuir a Aribau la traducció publicada d’El oficial aventurero ni
continuar suposant que la d’Ivanhoe que va ser sotmesa als censors per l’intermediari
de Manuel Domínguez y Ponce és la que havien fet Gallego i López Soler. Un cop
més, tota una lliçó de prudència.

En compensació d’aquest desengany, tinc la satisfacció de poder adduir un
respectable recolzament documental a les meves especulatives reflexions sobre l’exis-
tència en els anys finals del regnat de Ferran VII, al voltant del ministre López Balleste-
ros, d’un grup de pressió –si se’m permet l’anacronisme– criptoliberal i industrialista
amb una significativa presència catalana. No és pas un testimoniatge coetani, però sí
prou pròxim en el temps per a merèixer considerable credibilitat, sobretot si tenim en
compte que prové d’algú de molt acostat a alguns dels integrants d’aquest cercle. El
1843, en efecte, un destacat membre del lobby industrial català a Madrid, Esteve Sayró,
feia un resum i una avaluació de les activitats de López Ballesteros i del seu grup de
col·laboradors durant l’Ominosa Dècada que les presentava explícitament en els termes
que jo acabo de dir: com a una reunió d’elements criptoliberals que, dins les difícils
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11. J. A. PARGA SANJURJO, «Recuerdos del tiempo viejo. Morales Pantoja», Boletín de la Real
Academia Gallega, 26, [1909], p. 34-38.



circumstàncies de l’època, treballaven per establir el marc institucional d’una economia
capitalista amb el mínim de trasbals polític.12

Per si algú es demanava què té a veure, tot això, amb la història de la cultura a
Catalunya, esmentaré finalment un petit detall revelador. Un Rubió i Ors ja molt
pròxim a la setantena, explicant per enèsima vegada que durant molts anys ell i
només ell havia cregut en la restauració de la llengua catalana, escrivia: «Más aun:
del punto de donde aguardaba [el autor], ya que no elogios, que no merecía, por lo
menos estímulos que lo hubiesen alentado en su obra; o sea de las columnas de un
periódico que se publicaba en aquellas calendas en la corte exclusivamente destinado
a defender los intereses materiales y morales de Cataluña, no alcanzó más premio de
sus esfuerzos en favor de la restauración de la lengua y de la literatura catalanas que
ver anunciada la aparición de su tomo de poesías en un suelto de gacetilla.»13 Aquest
periòdic, d’això no n’hi pot haver cap dubte, era el diari madrileny, dirigit per Aribau,
El Corresponsal.14
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12. «Reseña histórica de la administración de la Hacienda Pública de España en el decenio de 1824 a
1833», Revista de España y del Estrangero, II, núm. 31, [15-IV-1843], p. 443-458 i núm. 32, [30-IV-
1843], p. 508-534. Sobre Sayró, que va ser diputat durant la dècada moderada i autor de l’informe oficial
sobre la Industria algodonera de Cataluña, Madrid: Imprenta Nacional, 1842, severament criticat per
Ramón de la Sagra, i d’un Examen de las teorías del libre-cambio y de los resultados del sistema
protector, Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1847, trobareu, amb les dificultats habituals
en aquest país on els llibres es publiquen sense índexs, referències disperses a R. SOLÀ I
MONTSERRAT, L’Institut Industrial de Catalunya i l’associacionisme industrial des de 1820 a 1854,
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997. 
13. J. RUBIÓ Y ORS, Noticia de la vida y escritos de D. Manuel Milá y Fontanals que en la sesión
pública de 10 de abril de 1887, dedicada por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona á honrar
su memoria, leyó D. ——————————————, Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús Roviralta,
1887, p. 139-140.
14. Ho confirma a més a més, segons me n’informa Manuel Jorba, Rubió i Lluch en el seu pròleg al
volum 4 de l’edició políglota de Lo Gayter del Llobregat, Barcelona: Estampa de Jaume Jepús y
Roviralta, 1902, p. XL. La queixa del seu pare no era totalment acurada: El Corresponsal no s’havia
limitat a anunciar l’aparició del llibre en una gasetilla; n’havia parlat, amb una certa extensió i molt
elogiosament, el 19 de juliol del 1841en la seva regular i important correspondència de Barcelona. Però
ell, evidentment, n’esperava, o més ben dit n’anhelava, més.




