
En contrast amb aqüestes tipologies 
ben definides, encara que dinámi- 
ques, les análisis modernes han d’afir- 
mar «l’abséncia absoluta de regulari- 
tat tipológica en els palaus regis, mo
deláis gairebé sempre a partir de com
plexos antics de la mateixa societat 
o d’altres de conquerides». L’accent 
propiament gótic d’aquestes construc- 
cions més complexes recau en algu- 
nes peces noves especialment solem
nes i en l’ornamentació de les obertu- 
res exteriors. Una frase suggestiva de 
Riu-Barrera, que mira de lligar aquest 
empirisme constructiu amb la subs
tancia pactista del régim catata («la
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Vides creuades

Una lealtad entre ruinas. Epistolario 
Azaña-Esplá ens ofereix el testimoni 
de la relació vital de confiança i amis- 
tat entre Manuel Azaña (Alcalá de He
nares, 1880 - Montauban, 1940) i Car
los Esplá (Alacant, 1895 - Mèxic DF, 
1971). A través d’una vintena de car
tes, fins ara inédites, -transcrites i a- 
notades per Julia Puig, i precedides de 
l’ assaig de Pedro Luis Angosto, autor 
d ’una biografía política sobre Esplá-

monarquia no va poder -o no va vo
ler- fer del Palau Reial Major un cos 
arquitectónic i polític estrany o anta- 
gônic a l’ordre urbà de Barcelona») 
dona potser una clau important per 
entendre els límits i les peculiaritats 
de la práctica artística gòtica dins els 
territoris de la Corona d’Aragó.

En definitiva, l’exploració arqueoló
gica de la Catalunya baixmedieval que 
és el tercer volum de L’art gòtica Cata
lunya apareix corri una obra de plan- 
teig molt unitari -molt lligat a les reali- 
tats empiriques i al-lèrgic a les espe- 
culacions llibresques- que il-lumina 
l’heterogenei'tat de l’arquitectura cata

lana d’aquell temps. La càrrega contra 
la validesa del concepte d’estil com a 
guia de recerca histórica és, encara 
que implicita, molt forta; seria desitja- 
ble delimitar de manera més precisa el 
camp d’aplicació del terme “gótic” i 
evitar tota confusió entre el nom d’un 
estil codificat i la designano d’època 
(que no deixa de ser una extensió re
tòrica i, per tant, de maneig delicadis- 
sim). ■

Ramon Grau
Historiador

la paraula i l’ acció s ’alcen com a 
caractéristiques primordials de les 
vides deis seus dos protagonistes, els 
quais, malgrat partir de dos idearis 
diferents, van confluir en un mateix 
projecte polític des que es van conéi- 
xer, el 1930.

Si Azaña va arribar a la política a 
partir d’ unes idees monárquiques 
liberáis, que després aniden evolucio- 
nant cap al républicanisme, Esplá, en 
canvi, emergía a la vida política des 
d’uns ambients republicans en els 
quais el va pujar la seua familia, a Ala
cant. Entre «caminos divergentes que 
se cruzan en un punto», en paraules 
d’Angosto, i a partir d’un objectiu co- 
mú, la II República, s ’entreteixeixen 
l’amistat i l’avenír d’aquestes dues 
personalitats de la historia d’Espanya 
del segle XX.

Perfilat cadascun per la seua perso- 
nalitat, Azaña i Esplá van ser polítics 
de diáleg i d’acció. Com estadista, 
Azaña era capaç de condensar un pro
jecte polític titánic en un diseurs. Es
plá, home de decisions fermes i ur
gents, va simbolitzar un pont de pa
raules entre interlocutors diferents, 
fidel a la seua «vocación de servicio 
público», com ha escrit Angosto.

Arrabassada la causa republicana 
per «la insurrección contra la inteli
gencia», que diría Azaña, els republi
cans a l’exili van lluitar per explicar i 
mostrar al món aquell somni polític i 
social «d’escola i llibertat». Aquest 
esforç per fer-se entendre i la urgèneia 
d’ajudar els réfugiais que havien que-

dat en situació de penùria econòmica, 
alguns fins i tot privats de llibertat als 
camps de concentració, és una de les 
raons que duen Azaña a mantenir-se 
viu, al bell mig de la soledat, i en con
tacte amb Esplá, el seu «confident i 
enllag amb (’exterior», com apunta 
Julia Puig.

Aqüestes cartes d’Azaña -tes quals 
són, segons Angosto, les últimes a 
eixir a la llum- tenen un valor afegit 
historie molt gran perqué aporten el 
testimoni d’una relació i d’ un com- 
promís per un projecte polític compar
tii. «En elles es manifesten els senti- 
ments d’Azaña, tot i ser un home que 
rarament els mostrava», comenta An
gosto, «i ho fa a través d’uns textos 
plens d’humanitat, precisos i exactes i 
d’una prosa excel-lent, que eli mai no 
descurava, ni en els seus dietaris, ni 
en les cartes que escrivia als amics 
més intims».

Aqüestes missives, escrites des de 
la sinceritat i la distènda, desvelen les 
preocupacions i les pors d’Azaña en 
un moment dolorós i frágil, en qué 
l’expresident de la República decideix 
quedar-se al marge de certes dispu
tes. En aquest sentii, paga la pena 
recordar les paraules dirigides a Esplá 
entre juliol i agost del 1939: «Lo ùnico 
que he adquirido con la derrata, es el 
uso público de mi antigua libertad de 
juicio». ■

Lourdes Toledo
Periodista
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