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«TERRITORI, ECONOMIA, POBlACIÓ: 
GEOMETRIA?» 
per Gaspar Jaén i Urban 

Universitat d'Alacant 

Amb aquesta taula rodona intentarem aproximar-nos des de 
diferents punts de mira a les característiques de l'espai físic so
bre el qual es desenvolupen la major part de les activitats humanes 

i, més concretament, del sistema productiu. 
En primer lloc, ens referirem a l'estructura econòmica des d'un 

punt de mira disciplinar; a continuació tractarem dels aspectes urbanístics 
i territorials i l'oportunitat de la planificació territorial i, finalment, 
exposarem alguns casos concrets d'experiències empresarials. 

Com a introducció a la qüestió potser convinga començar amb 
una explicació del titol. És obvi que el territori, en tant que substrat físic, 
sol ésser el suport de tota activitat humana. Com és sabut, la divisió 
clàssica d'aquest espai físic fins al segle XX es basava en la distinció 
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entre ciutat i camp, però és sabut, així mateix, que aqueixa divisió s'ha 
fet més i més complexa d'una forma accel·lerada fins al punt d 'esdevenir 
gairebé inútil en actualitat, sobretot en una àrea com la nostra on les 
activitats i formes de vida que es donaven tradicionalment només en la 
ciutat s'han ampliat gairebé a la totalitat del territori, tot comportant que 
les formes arquitectòniques i urbanístiques de la ciutat s'hagen estès 
arreu aqueix mateix territori. 

¿Quins poden ser, per tant, actualment els models d'interpretació 
d'aqueix territori físic, suport de les activitats humanes, que té una for
ma determinada? I, com a corol.lari, ¿Quins poden ser els projectes per 
a intervenir-hi, per a ocupar-lo i, a fi de comptes, per a transformar-lo? 

Cal aclarir de bell antuvi que, encara que el plantejament que fem 
puga ser general, ens referim a un espai concret; el que ací hem definit 
amb el nom de les dues ciutats més grans que hi ha emplaçades: Alacant
Elx, però que si fem servir criteris geogràfics i comarcals, més que no 
pas criteris urbans, seria l'espai format per les comarques de l'Alacantí, 
de la major part de les del Vinalopó i, potser encara, d'algun tros de La 
Marina meridional. 

Per a un fragment d'aquest espai, amb diverses ciutats i viles, han 
fet fortuna els últims anys alguns termes mampresos de la geometria i, 
com si d'una nova qüestió de noms es tractara, els noms substantius 
s'han transformat en noms propis i se l'anomena 'eix' o 'triangle' i es 
releguen a un s~gon terme els noms que efectivament ens designen: 
Elx, Alacant, Santa Pola, Sant Joan, Sant Vicent, C revillent, Novelda 
o Monòver, per esmentar-ne alguns. Cal remarcar que aquesta nova 
nomenclatura ha comptat amb el recolzament dels mass media, que, 
en aquesta ocasió han estat com mai deformadors de la realitat històrica 
i social de la toponímia d'aquestes poblacions. 

Des del nostre punt de mira aquesta operació de desenfocament 
toponímic no deixa de ser una iniciativa de marqueting per a vendre un 
producte, al qual se li ha posat una nova marca, la qual cosa en principi 
no vol dir que siga ni bona ni dolenta. Ara bé, sabem quina és la 
marca, Però ¿sabem quin és el producte, qui és el venedor i qui és el 
comprador? 
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Preguntes de difícil resposta, ja que per a potenciar econòmicament 
un territori, val a dir, per a augmentar-ne les inversions, no cal canviar
li el nom ni, molt menys; sotmetre'! a les estrictes i imperioses regles de 
la geometria. El que calen són altres coses, bé iniciatives empresarials, 
bé dinàmiques. institucionals, bé les mil i una tècniques de desenvo
lupament i transformació pròpies de la fi del segle XX i que inclouen 
des del respecte al medi ambient i als paisatges rural i urbà fins la solidaritat 
i la tolerància de tota mena. 

Així doncs, pel que fa a l'interrogant que s'inclou en el títol que 
li hem posat a la taula rodona, -¿geometria?- volem fer uns quants 
aclariments previs que ens semblen necessaris per a esbrinar aquesta 
'qüestió de noms'. 

En primer lloc, potser calga remarcar que hi ha una geometria 
pròpia de l'espai rural, un espai i un paisatge profundament humanitzats 
com són els nostres, que va des de la geometria de la plantació dels horts 
de palmeres d'Elx fins a la geometria dels bancals escalonats fets amb 
pedra seca de la Marina. 

Sobre aquesta geometria 'agrària', més aïna irregular, l'home ha 
superposat una altra geometria més regularitzada com a resultat de 
determinades formes culturals: una geometria que va des dels rectangles 
de la ciutat grega -recordem la Mileto d'Hipodamus- o els eixos i les 
particions de les centuriacions romanes fins la quadrícula de l'eixample 
de Cerdà per a Barcelona, tot passant pels tridents barrocs de Roma, 
Versalles o Aranjuez, per les estrelles de Haussaman per a Paris o de 
Jaussely per a Barcelona i tot arribant a les propostes, gairebé sempre 
geomètriques, de la ciutat racional europea. 

Des del nostre punt de mira, aquesta geometria, conjuntament 
amb la que se'n deriva de la definició dels grans equipaments i 
comunicacions, ja siguen carreteres i autopistes, ferrocarrils o aeroports, 
és la única geometria visible i palpable que es pot considerar sobre el 
territori: les figures geomètriques com a definidores concretes de la 
forma de la ciutat en tant que escenari de la representació urbana. 

Ara bé, hi ha uns altres símils que la geometria ha deixat prestades 
a d'altres ciències més noves, ja siga la geografia humana, l'economia 
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o la sociologia. Així, quan hom parla des d'aquestes disciplines de la 
distribució d'activitats sobre grans territoris, elabora models conceptuals 
que ajuden a entendre mapes de relació entre diferents espais, però que 
mai s'han de confondre amb la configuració fisica real d'aquests espais. 
Hom pot parlar en propietat, així, des de diferents ciències i discipli
nes, d'eixos, d'arcs, de triangles, de cercles, etc., però sense que això 
vulga dir que hom intenta una materialització física d'aqueixes formes. 

Perquè els eixos, com el contorn dels cossos geomètrics elementals, 
són formes ideals que no tenen forma. Es tracta de línies sense cos que 
poden ser vàlides com a propostes interpretatives i prou. Ara bé, i prou 
mentre que no es tracte d'un eix o d'un triangle' gros', és a dir, engrossit 
per determinats interessos, però buit de contingut formal i conceptual, 
inútil, per tant com a model, i útil només com a proposta 
especulativa o tecnocràtica més o menys frívola o grollera. 

Vet aquí el error en què, des del nostre punt de mira, cauen molts 
dels nostres conciutadans quan es demanen que quina cosa és aqueixa 
del 'triangle'. lla resposta és que, tal i com s'ha plantejat fins ara, no 
és res que no existesca ja. Difícilment quan es parla d' 'eix' o de 'triangle', 
es pot passar d'un model d'interpretació del territori físic i de l'espai 
econòmic a una forma física concreta, palpable, d'aqueix territori físic 
que s'interpreta. 

Una altra cosa, certament, seria parlar de realitats tangibles, siga 
l'edifici de la Fir~ de Mostres, el Parc Industrial d'Elx, l'Escola Politècnica, 
el Clot de Galvany o el conjunt de les ciutats d'Alacant o d'Elx, amb els 
seus barris i les seues zones diferenciades, realitats concretes que funcio
nen al marge de les propostes de lectura territorial, impulsades per les 
institucions públiques i les iniciatives empresarials palpables i reals. 

Perquè d'altra manera, ¿què es vol dir amb això del 'triangle'? 
¿Què s'ha d'omplir tot l'espai comprés entre els actuals nuclis d'Alacant 
Elx i Santa Pola? ¿I per què no tot el corredor del Vinalopó? I per què 
no tota la província? ¿I per què no tot l' 'Arc Mediterrani Espanyol'? 
¿Vol dir-se que s'hi ha de plantejar una ciutat de deu o vint milions 
d'habitants als nostres municipis? ¿Hi ha prou gent per a tal empresa? 
¿Hi ha prou activitats productives? ¿Hi ha prou aigua i prou recursos 
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naturals per a suportar-ho? 
¿O vol dir se que s'ha de fer un gran planejament urbanístic 

macromunicípal per a aqueix extens territori a la manera que els anys 
30 el Regional Plànning de la Generalitat de Catalunya abarcà tot el 
territori del Pri~cipat o la mateixa Llei del Sòl preveia des del1956 un 
Pla Urbanístic Nacional per a tot l'Estat Espanyol? ¿No comptem ja 
amb els instruments de planejament urbanístic previstos per la llei? ¿I 
qui haurà de fer tan magne pla? ¿Quina institució pública o privada l'ha 
de pagar? ¿Quin el seu cost? ¿Quins els arquitectes i enginyers? I, en 
definitiva, ¿per a què aqueix esforc? Arreu el País Valencià, i no en som 
una excepció, millor o pitjor, hi ha planejament urbanístic vigent o en 
revisió, aprovat o denegat. I de tot:'\ manera, com exposava Joan Ol mos 
fa uns dies, tampoc no tenim ja molta fe que el planejament urbanístic 
siga l'eina indispensable per a la construcció de la ciutat i l'ordenació 
del territori. Les necessitats ciutadanes, urbanístiques i econòmiques 
van per una altra banda, molt sovint al marge d'allò planejat o dibuixat, 
ja siga l'obra pública o les inversions immediates. 

Pel que fa a la lectura del territori i l'estructura urbana del sud del 
País Valencià, des d'un altre lloc hem defensat una lectura polinuclear, 
que creiem que continua sent vàlida, tot basant-nos tant en la forma 
física d'aqueix territori com en les identitats culturals i les relacions 
humanes establertes entre la població. I pensem que és encara des d'una 
estructura comarcal com millor podem intentar entendre l'estructura 
d'aqueix territori. 

Pel que fa al nom de la cosa, ens sembla que Alacant i Elx poden 
ser els topònims que millor la defineixen, o les comarques del Vinalopó, 
si ho preferiu, o el sud del País Valencià. ¿Pot ser noms amb poc 
'ganxo' comercial? 

Cal no oblidar que no som una àrea metropolitana de grans 
dimensions ni estructurada al voltant d'un gran nucli central, com ara 
València o Barcelona. I molt menys encara de la de París, la de Nova 
York, la de Los Àngeles o la de San Francisco, com és ben obvi, encara 
que alguna opinió puga establir punts de ressemblança. 

Del que hem exposat es pot concloure que som partidaris d'una 
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defensa dels noms, però també de la identitat que el nom dóna, aoo 
com de les institucions pròpies dels diferents llocs que s'inclouen en 
aquest sistema de ciutats. No ens semblaria oportú que cap institució de 
nou encuny vinguera a substituir o superposar-se als municipis existents. 

Així doncs, reclamem el dret de tot i sent valencians, ser d'Elx o 
ser d'Alacant o de cadascuna de les ciutats i viles que tenen una relació 
territorial i econòmica amb nosaltres. I des d'aqueixa identitat pròpia, 
defensar una economia i unes transformacions socials, urbanes i 
territorials adequades i tant coordinades com es vulga i es puga. 

Plantejar topònims artificials de nou encuny, geomètrics o no, 
ens ha fet pensar alguna vegada en aquell artificial 'sureste', d'infausta 
memòria però que cal no oblidar, amb el qual se'ns va voler incloure fa 
unes dècades, o en el consabut 'levante feliz' amb què sovint se'ns ha 
volgut nomenar. 

A fi de comptes, deixant de banda les lectures interpretatives d'una 
realitat territorial, sempre aproximades i, per tant, deformadores, les 
quals s'enduran, probablement, el vent de les modes, 1 'actualitat i la 
mateixa transformació d'aqueixa realitat, queda clar que en l' espai que 
encapcalen Alacant i Elx viu una població que, entre moltes altres coses, 
fabrica vins i sabates; que aquest espai es troba sotmés a unes normes 
urbanístiques hereves d'una tradició centenària d'ocupació de la ciutat i 
del territori; que, a fi de comptes, tots els processos econòmics que s'hi 
donen i les seues transformacions, es troben sotmesos a estudis, previsions 
i programacions. 

Probablement, intentant obviar, després d'aclarir-la, la qüestió de 
noms, d'aqueixes coses cal parlar en el context en el qual ens movem: 
de com els humans hem desenvolupat i desenvolupem les nostres 
activitats en un espai físic que hem ordenat i ordenem d'una forma 
determinada, amb unes determinades finalitats i des d'unes determinades 
institucions. 
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