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No és gaire freqüent de tenir pre- 
sent la vessant cultural, en un sen- 
t i t  ample del terme, que implica 
qualsevol política d'ordenació te- 
rritorial, obres públiques i, en ge- 
neral, tota acció que modifiqui les 
xarxes comunicatives d'un país. 
Hom té en compte, sobretot, els 
aspectes econbmics d'aquestes 
polítiques, i en cert sentit, la in- 
flukncia que poden tenir en I'acti- 
vació del desenvolupament indus- 
trial o demografic d'aquella zona o 
d'aquella altra, les evolucions en 
els estils de vida i fins i tot les al- 
teracions en els equilibris eco- 
Ibgics. 

Tanmateix, la incidencia d'aques- 
tes transformacions va molt més 
enlli, i arriba a modificar els es- 
quemes culturals que estructuren 
la concepció del temps i de I'espai. 
De manera que els canvis que es 
produeixen en els estils de vida no 
són merament formals, sinó prou 
essencials perque també hi varii'n 
les pautes de comunicació inter- 
personal i, en definitiva, la matei- 
xa concepció del món. 

És obvi, a més a més, que aques- 
tes variacions no són fetes de cop 
ni s'hi presenten homogeniament, 
i alhora, s'inscriuen en unes pau- 
tes de canvi més generals que 
afecten la societat moderna glo- 
balment entesa. Ara bé actuacions 
en política territorial ben concre- 
tes acceleren, accentuen, o senzi- 
llament reforcen tals modifi- 
cacions. 

Insisteixo en el fet que faig refe- 
rencia a alteracions profundes 
per6 no pas als aspectes que en di- 
ríem ícmaterials de I'experiencia 
humana, sinó a les dels esquemes 
mentals de coneixement, a les dels 
esquemes basics d'accés a la rea- 
litat material, que són els que en 
permeten una lectura o una altra i, 

paisatges. 
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per tant, que tot i que no són inde- 
pendents d'aquesta realitat, alho- 
ra la construeixen i la modifiquen, 
la transmeten i la mantenen. 

Autors tan rellevants com Jean 
Piaget, han dedicat excel.lents 
obres a I'estudi de com s'adqui- 
rien, o més ben dit, com es desen- 
volupaven aquests esquemes tem- 
porals i espacials els primers anys 
de la vida del nen, i el proces ge- 
netic que seguien. Per6 és evident 
que el marc social i cultural en que 
aquestes estructures de coneixe- 
ment es desenvolupen modificari 
alhora, el mateix procés o, si més 
no, el fara aparkixer en experikn- 
cies i significacions diverses. 

De la provisió a la previsió 
Dit de pressa i corrents, es podria 
afirmar que I'alteració bisica que 
presenta la societat moderna amb 
referencia a I'ordenament de I'es- 
pa¡ i del temps, és la que fa que 
aquestes dues experi&ncies apare- 
guin com a controlables i suscep- 
tibles de ser sotmeses a la volun- 
tat de I'individu. 

En una cosmovisió tradicional, 
el temps i I'espai són percebuts 
com a dades independents de I'ac- 
ció humana i, per tant, no modifi- 
cables. El temps és el ritme propi 
de les coses i no podem sotmetre'l 
a la voluntat prbpia: rPer a tot hi ha 
un moment, i un temps per a cada 
cosa sota el sol)), diu I1Eclesiast8s 
(3,l). L'espai, al seu torn, és per a 
I'individu I'experiencia de quelcom 
estitic, gairebé immutable. Els ca- 
mins segueixen els mil giravolts 
del paisatge, aprofiten els colls i 
acompanyen els marges dels rie- 
rols. El paisatge és poc modifi- 
cable i I'alternativa és saber-nos-hi 
adaptar, gairebé fondre'ns-hi. 
Adonem-nos, ni que sigui dit de 

passada, que és precisament 
aquesta distincia que hi ha entre 
I'individu i el temps i I'espai -que 
experimenta com a externs-, all6 
que permet aquesta sorprenent 
comprensió-fusió entre home i ter- 
ritori i home i temporalitat. Bé és 
prou conegut que és la distancia 
entre subjecte i objecte la que pro- 
voca I'acte de coneixement i la pre- 
sa de consci6ncia. 

La nostra kpoca, perb, ja no és 
dominada per una actitud de pro- 
visió davant el futur incert, provei- 
ment que és I'única alternativa al 
fatalisme en que podríem caure 
per la impossibilitat de fer previ- 
sions. Precisament, a la societat 
moderna, la previsió és, potser, 
I'actitud que defineix més bé les 
expectatives dels individus davant 
el temps i I'espai. La previsió impli- 
ca la possibilitat de controlar el fu- 
tur o, si més no, d'imaginar futurs 
plausibles que orientin les conduc- 
tes presents. 

El temps, ara, esdevindra merca- 
deria susceptible de ser acumula- 
da, estalviada, malbaratada, que 
es podri fer rendible o malvendre. 
I I'espai ja no ser i  un entrebanc, 
una localització estable, sinó que 
esdevindra més aviat distancia, 
desplaqament, susceptible de me- 
sura variable en funció de la velo- 
citat amb quk ens hi moguem. 

És des d'aquesta perspectiva 
que hom pot comprendre el canvi 
radical que hi ha hagut en I'actitud 
de I'individu modern davant el 
temps i I'espai, en quk el desig de 
control ha anat en detriment de la 
necessitat de comprensió, 

La crisi de la noció 
de traspis 
Quant el temps i I'espai eren per- 
cebuts com a incontrolables, calia 
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(centrar-hi)), fondre-s'hi, humanit- 
zar-10s. El temps esdevingué calen- 
dari de festes plenes de sentit, i 
I'espai, una localització identifica- 
dora, feta de camins i turons amb 
nom conegut. Temps i espai eren, 
abans que res, triinsit, traspis. 

I és precisament aquesta noció 
de transit o traspas el que avui ha 
fet crisi. Hom es desplaqa d'un 
punt a un altre sense necessitat de 
prendre conciencia del traspis. Els 
trajectes són definits per I'origen, 
la destinació i el temps emprat se- 
gons el mitja utilitzat, perd no cal 
que hom conegui els punts inter- 
medis: les fonts, els rius ojes co- 
llades que hi ha enmig. Es clar, 
amb les modernes autopistes i les 
altres grans obres públiques, les 
fonts, els rius o les collades ((desa- 
pareixen~, s'esfumen del paisatge. 
Exactament el mateix que passa 
amb el temps i les seves festes: ja 
no comptem pas amb la Quaresma 
per tal que ens enllaci el Carnestol- 
tes amb la Pasqua, sinó que sal- 
tem, sense transició, de- cap de 
setmana a cap de setmana, sense 
res que els relacioni significati- 
vament. 

El control i la previsió davant el 
temps i I'espai ens han obligat a no 
esmerqar-hi nostalgies ni afectes. 
Els qui enyoren els antics camins 
i sospiren per retrobar les fonts 
d'abans són un destorb per al pro- 
grés. Vistos pels moderns, sem- 
blen individus disposats a perdre 
el temps -i, encara pitjor, a fer-lo 
perdre als altres-, i que no saben 
ben bé on van, com qui camina per 
caminar, sense voler arribar a cap 
lloc precís. 

Pels descontents de la moderni- 
tat, el mercadeig del temps i de 
I'espai és sinbnim de #crisi d'iden- 
titatr, de festa insignificant i de lo- 
calització eternament provisional. 
La modernitat, en el temps i I'es- 
pai, impedeix I'establiment de Ili- 
gams definitius: fa impossible te- 
nir casa pairal, dels pares, i arrelar 
en un passat propi. 

Aquestes transformacions s'ex- 
pressen perfectament en la mena 
de noms que atribui'm als nous 

llocs i al temps: les dades memo- 
rables s'expressen amb termes 
tals com 22-J o 11-S, i els camins 
amb noms plens de sentit, de re- 
ferents histbrics i geografics són 
substituYts per vies de comunica- 
ció numerades amb precisió. Po- 
dem passar, posem per cas, del 
Camí Ral o Romeu de Terrassa a 
Montserrat a I'autovia BP-1213 
(que, a més, féu desapareixer el 
primer). 

Per il.lustrar millor el que vull dir, 
llegiu aquesta bella descripció del 
camí de que ara parlava: 

#Partirem del mateix Portal de la 
Guia, travessant tot seguit I'ample 
llit arenós de la riera del Palau, a les 
vores de la qual, i en aquest indret 
precisament, hi havia unes fortes 
clapes d'alzines, seguides de ter- 
res planes de conreu, fins al tor- 
rent del Batlle o de la Buada. Des 
d'aquí, el camí Romeu de Vacaris- 
ses o de Manresa, tant se val, puja, 
guanyant el torrent de la Maurina, 
dalt la serra de les Aymerigues, se- 
guint la qual, i torqant en direcció 
a ponent, s'endinsa pels tortuosos 
engorjats de can Gonteres fins a la 
riera de Gaia, que es travessa, com 
el veí torrent del Llor, i després 
d'una forta pujada, vorejant les 
exuberants muntanyes de can 
Margarit, arriba als bellíssims pa- 
ratges de Coll Cardús ... 2 

(S. Cardús i Florensa. Espiritualitat 
Montserratina de Terrassa. Terras- 
sa, 1947). 

Ara, tot plegat, són cinc quilbme- 
tres de carretera que es fan p'erfec- 
tament en tres minuts. Qui, dels 
milers de transeünts diaris, ens en 
podria dir res, dels bellíssims pa- 
ratges? 

Ja em perdonaran aquesta dar- 
rera referencia, especialment sen- 
tida per mi, ja que encara havia po- 
gut fer a peu el camí ara perdut. 
Perb és precisament aixb el que 
significa perdre la noció de transit, 
tal com deia abans, cada vegada 
més absent del unostrer temps i 
del (mostren espai. 

D'aquí que una política territo- 
rial tingui una dimensió cultural 
que va molt més enlla del que so- 
vint se li atribueix i reconeix. L'or- 
denació del territori, des d'aques- 
ta perspectiva que tot just he 
apuntat, és també ordenació -i 
sobretot reordenació- de les pro- 
fundes estructures de coneixe- 
ment i, per tant, de la nostra matei- 
xa concepció del món. Política que 
cal situar, per tant, en els límits 
dels afers tecnics que, tanmateix, 
entra de ple en les profundes ques- 
tions etiques del nostre món. 

S.C. O 

L'eixida per mo 
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