munt el conjunt de la societatvalenclana.
Parlar d'aquestamena de protagonisme urba sembla especialment
oportú en un col.lectiu com el
valenciaquedónaprovesabundants
de funcionar com un cos escap~ati,
en conseqüencia,de moure'senrnig
de deficits
clamorosos
de
desarticulació interna. Per aixo resulta tan suggeridora aquella
interpretació sociologica que
planteja la remodelació del País
Valencia deIs nostres dies sobre la
basedel segmenturbit mitjit. Salta a
la vista que m'hi referisc a la xarxa
integrada per la dotzena de ciutats
(Alcoi, Torrent, Sagunt, Gandia,
Benidorm, Paterna, Vila-real,
Alzira, Mislata, Burjassot, Sant
Vicent del Raspeig,Ontinyent) que
tenen de 30.000 a 65.000 habitants
Ben sovint les circumstancies
t'obliguen a viatjar més que no
voldries o, potser millor, a pujarte'nal tren oal'avióen uns moments
i en unes condiciones que no són
precisament els que preferiries per
viatjar. Reconecque em toca rodar
món per tal d'explicar, ací i alla,
com ensho fem les valencianesi els
valencians a l'hora de parlar-nos,
una operació que, a primera vista,
hauria de resultar d'allo més
espontania i que tanmateix solem
complicar-nos en proporcions imprevisibles. Justament aquesta
comesava dur-me, fa quatre dies, a
Donostia (Euskal Herria) i, poc
abans, a Manacor, la ciutat de les
perlesartificials, demossenAlcover
i de Miquel Angel N adal. En totes
dues ciutats em vaig sorprendre a
mi mateix tornant a un recurs queja
se m'ha fet habitual: el de parlar de
Vila-real, aixo és,mostrar en públic
el valor exemplar del meu poble.
Exemple de que?Ben senzill: de
ciutat queet fa mantenirlesil.lusions
en el futur de la societatvalenciana.

Enunciada així, sensemés, aquesta
afirmació pot sonar a gratuIta, pero
no ho ésgens,ija em faig carrecque
n'he d'explicar les raons.D'entrada,
disposemdedadesirrefragablesque
ens confirmen que la Vila-real deIs
nostresdiesha esdevingutunaciutat
intensament dinamica, a l'avantguarda deIs processos d'industrialització i terciarització que
caracteritzen la societat valenciana
actual. En aquest sentit, doncs, la
nostra és una ciutat emblema del
País Valencia més actiu i modero.
Al mateix temps, aquesta ciutat
combina els seustretsmarcadament
progressiusamb una lleialtat admirable envers la sella llengua d~
sempre.Necessiteremarcar que en
la confluencia deIs dos elements
que acabe d'esmentar -el rellan9ament economic i l'autoa-firmació
en la llengua que ens ha identificat
alllarg de la historia- esfonamenta,
tal comjo ho veig, una part substancial de l'originalitat d'aquestaciutat
nostra, de la sella capacitat de
projecció, de protagonisme, da-

i, doncs, ocupen l'espai central de
l'estructura demografica, entre les
quatre grans ciutats (Valencia,
Alacant, Elx i Castelló de la Plana)
i la resta de municipis valencians.
Aquest segment urba mitja no
solament és definit pel volum
demografic. D'altres parametres,
com ara, la mobilitat social, els
fluxos inmigratoris, l'acceleració
deIs processos economics, la
remodelacióurbanísticai la vitalitat
del catala fan d'aquestaxarxa urbana la plataforma idonia de rellan~ament del País Valencia de la
modernitat.
I bé, d'aquesta plataforma
emergeix, amb vitalitat específica,
Vila-real. Cap altra ciutat no pot
exhibir com la nostrauna conjunció
tan esplendorosad'índex de poder
econornic i de domini lingüístic.
Fet i fet, heus ací l'avantguarda indiscutible del país i alhora un deIs
punts dereferenciainexcusablesdel
progrés valencia.
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