
Ens hi juguem molt i a curt termini.
Aquesta pot ser una primera reflexió
quan tractem l’urbanisme, el territori
i la construcció al nostre país. D’ací
ve la necessitat d’abordar aquest
tema en NEXE. DEBATS VALENCIANS. En
una perspectiva comparada, hui no
hi ha cap activitat econòmica, i fins i
tot cap activitat humana, que tinga
un impacte tan fort i tan ràpid sobre
el territori com l’impacte de la
construcció. Tant se val que es tracte
d’infraestructures com d’edificis
públics o d’urbanitzacions privades.
La petjada, a més, d’aquesta activitat
és de llarga duració. Tant un model
territorial global com un senzill pla
local d’urbanització condemnem o
—si volem ser més neutres—
determinen el futur de l’espai afectat

per un termini clarament superior al
de la generació que el va promoure.
En això rau la importància de
reflexionar sobre el futur del nostre
territori. Nostre en sentit figurat, és
clar, perquè no som —i aquesta és
una veritat que caldria explicitar
sempre que poguérem— els
autèntics propietaris del sòl, de
l’espai que defineix la societat
valenciana. Som només els gestors
temporals d’un patrimoni heretat i
que hauríem de llegar als nostres
fills i successors en les millors
condicions possibles. Millor, si
podem, que el vam rebre. A la qüestió
de si, vist en perspectiva històrica, el
territori valencià està hui millor que
ahir, ¿seria fàcil donar una resposta
clara i senzilla? Possiblement no.

Tanmateix, és una pregunta que
hauria de guiar les passes dels
nostres governants quan legislen i
actuen sobre el territori i dels nostres
empresaris quan hi construeixen.
Una norma aquesta, la de deixar
sempre les coses millor que les vam
rebre, que hauria de ser esculpida
en marbre del Pinós al frontispici
dels despatxos de tots els professionals,
governants i emprenedors que treballen
sobre el territori.

A diferència d’altres països, ens cal
més cultura geogràfica, la qual naix
en combinar una visió global dels
factors que conflueixen en un
determinat espai amb una perspectiva
de profunditat històrica, de recorregut
transcendent del nostre país. I quan
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parlem de transcendència del país no
hem d’entendre que defensem, ara i
ací, una espècie de teoria de Gaia per
al solar valencià. Queda lluny de
nosaltres aquesta posició metafísica,
contraposada al desig de pragmatisme,
moderació i servei d’aquesta revista.
Però és veritat que, jugant amb el títol
del conegut llibre de Lluís Guarner, la
terra és, en part, l’ànima d’un país i,
com a tal, hem de tenir cura de la
primera si és que volem mantenir el
segon.

Reivindicar la necessària reflexió en
un tema de tanta transcendència com
el de l’urbanisme i de la construcció
no està renyit amb el desig d’enfrontar-
se a la solució del problema amb una
claríssima moderació en les respostes.

Contra el manu militari d’algunes
solucions —tot i haver sorgit de la
societat civil—, caldria reivindicar, una
vegada més, la suavitat en les formes,
amb una clara fortalesa en el fons, el
sempre poc reivindicat fortiter in re et
suaviter in modo dels clàssics. Per això,
més que cap prohibició immediata de
res, caldria decretar una gran
conferénce d’etat per a consensuar el
desenvolupament urbanístic i territorial
del país i de les escales comarcals,
municipals i metropolitanes. Ningú
n’hauria de restar al marge. Perquè
hi ha temes als quals només des del
diàleg, el compromís i la responsabilitat
social -tan famosa ara en cercles
empresarials- és possible trobar una
solució. No hi haurà solució «de part»
ni, per tant, partidista. O ens salvem

tots o no se salva ningú. Només
contemplat en la seua integritat, el
territori valencià té futur. Només amb
la sensibilitat de reconéixer la fragilitat
de l’entorn i la llarga petjada de les
nostres actuacions, la societat
valenciana tindrà esperança. Només
des de la contemplació de tots els
fenòmens que hi intervenen —de tots,
insistim— es podrà enfilar un horitzó
millor que el que vam heretar.

Esperem que aquest nou número de
NEXE. DEBATS VALENCIANS puga servir
per a difondre idees, per a reflexionar
de manera serena i, per què no, per a
trobar punts de contacte que permeten
la gran aventura de construir un país
i no de destruir-lo.
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