
amb una revista que pretén ser referent de 
l’actualitat social, política, econòmica i cul-
tural valenciana —i per què no, espanyola 
en tant que afecta els valencians— és una 
actuació encomiable. La revista NEXE du 
per subtítol DEBATS VALENCIANS. No és 
una tria casual. Si l’escriptor Pío Baroja va 
dubtar sobre la possibilitat d’encaixar, i em 
perdonaran els navarresos, el binomi Pen-
samiento Navarro, a propòsit de l’aparició 
d’un diari amb aquest títol, cal reconéixer 
que les paraules debats i valencians són, a 
hores d’ara, realitats divergents. De vegades, 
quan es debat es fa amb una perspectiva 
—des d’uns interessos, doncs—, diguem-
ne que extravalencians. I de vegades, els 
valencians fem qualsevol cosa menys deba-
tre. Ara es tracta d’intentar associar els dos 
conceptes. D’ací la idea de NEXE. DEBATS 
VALENCIANS: ser una revista per al diàleg, 
però també la revista del diàleg. Ser, doncs, 
una revista útil a la societat valenciana i 
també una revista de tarannà que siga ac-
ceptada per tothom com un espai obert, 
plural i sincerament superpartes. És clar 
que, en molts casos, aquest desig no de-
pendrà tan sols dels seus impulsors o dels 
que hi ajudem modestament. Dependrà, so-
bretot, del fet que els membres de la socie-
tat civil, econòmica i política valenciana la 

Benvinguts sigueu a casa vostra. No és ha-
bitual que un professor d’universitat done 
la benvinguda al lector a una nova revista. 
Si més no, no és habitual quan la publi-
cació pretén eixir dels àmbits acadèmics 
o especialitzats. I aquest és el cas de 
NEXE. Aquesta revista naix de la inicia-
tiva coratjosa de l’Associació Cívica Valen-
ciana Tirant lo Blanc, una entitat que va 
veure la llum l’any 1991 i que ha passat 
de col·lectiu d’estudiants inquiets a asso-
ciació cívica —carn de societat civil autèn-
tica— centrada en els camps formatius, 
informatius i de dinamització del jovent va-
lencià i en valencià. No és, en absolut, una 
pobre presentació: sobreviure catorze anys 
té un indubtable mèrit, però créixer amb el 
vigor i la fortalesa sufi cient per a impulsar 
una plataforma editorial com aquesta situa 
l’entitat més enllà d’aquell, ja reconegut, 
valor. Amb aquest comentari, compren-
drà el lector que NEXE no siga la primera 
iniciativa del Tirant, però potser sí la més 
ambiciosa. Construir, edifi car, crear una 
revista amb la voluntat d’informar i de de-
batre sobre el futur de les grans qüestions 
que afecten la societat valenciana és posar 
ben alt l’horitzó de l’esguard. Quan alguns 
avui no són capaços d’alçar la vista de la 
punta dels dits dels seus peus, oxigenar-se 
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identifi quen com el que pretenem: un espai 
de debat plural al servei dels valencians. 
De la vocació plural de la revista, n’és bona 
mostra la varietat del consell assessor. De 
la vocació de servei justifi cadament ambi-
ciosa i intrèpida naix el contingut d’aquest 
primer número. Fa tot just un any, The 
Economist dedicava un ampli reportatge a 
Espanya sota un títol que ha fet camí: The 
Second Transition. Uns dels escrits jutjava 
aquests anys com una segona passa en 
el viatge d’una simple democràcia a una 
altra més sofi sticada i complexa i, proba-
blement, afegim nosaltres, més difícil. Quo 
Vadis Espanya?, on vas Espanya? Què vol 
ser Espanya? És el títol elegit per a aquest 
primer número de NEXE. El començament 
havia de ser espectacular i crec que ho hem 
aconseguit. No sol ser fàcil trobar articles 
de Manuel Fraga, Juan José Ibarretxe, Jordi 
Sevilla, Antoni Duran i Lleida, Esteban 
González Pons, Manuel Herrero de Miñón o 
dels professors Ferran Requejo i Martínez 
Sospedra en un mateix número, per a re-
fl exionar, des de posicions diferents, sobre 
què vol ser l’Espanya del futur i quin paper 
poden i han de jugar els valencians amb 
la reforma, per exemple, del nostre estatut 
d’autonomia. I encara menys fàcil és trobar 
els articles escrits en valencià com a llen-

gua usual. Agraïm a tots la seua participa-
ció i també la seua amabilitat a l’hora de 
permetre’n la traducció. Debatre, amb un 
esguard valent i decidit, i en valencià, sobre 
les grans qüestions que afecten els valen-
cians, Espanya, Europa, l’aigua, la crisi in-
dustrial, el món empresarial, el turisme, la 
cultura, la ciutat... Aquest és el nostre ob-
jectiu.  NEXE. DEBATS VALENCIANS naix 
amb una periodicitat anual. Voldríem que 
fóra menor i ho intentarem. Tots els que 
fem aquesta revista tenim una idea fi xa al 
cap: el millor d’aquesta terra i d’aquesta 
societat ha vingut de la col·laboració de di-
ferents tradicions polítiques i socials i els 
pitjors moments han estat, i són, indubta-
blement aquells en què cada tradició ha 
estat reclosa en ella mateixa, aïllada i im-
mune als arguments de l’adversari. Sempre 
m’ha impressionat un número de la revista 
Información Económica Española de l’any 
1974 dedicat a l’economia valenciana on, 
tot just darrere de l’article d’Antoni No-
guera de Roig —president de la Cambra de 
Comerç de València—, en venia un altre de 
Joan Fuster. Trenta anys després, revisco-
lem de forma conscient i pública, l’esperit 
de moderació i d’acord que aquella inicia-
tiva traspuava. Som i serem, si podem, la 
revista del diàleg. 


