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El llibre que es presenta ens ofereix la possibilitat de realitzar… un viatge de descobriment. Els
autors, dos economistes de reconeguda trajectòria
i amb un ampli coneixement del territori, ens
convidem a descobrir el País Valencià, les seues
comarques i ciutats des d’una perspectiva històrica,
cultural, econòmica i social.
Aquesta obra s’inscriu en tota una tradició de
viatges pel País, com ja féu Cavanilles al segle XVIII
o Joan Fuster al segle XX amb l’obra El País Valencià, amb la temptativa de conéixer la societat i el
territori valencià, disseccionant tot allò que ens ha
succeït en les últimes dècades fruit de la crisi. I tot
açò, des dels afanys de l’aprenent d’explorador que
es desviu per viure i descriure el seu entorn, amb
un intent de poder comprendre’l.
L’obra ofereix al lector àmplies indagacions
històriques sobre la realitat social, econòmica i
humana del nostre territori. Aquest viatge també
ens ofereix de la mà dels autors precises parades per
a passejar pels barris de les nostres localitats, per a
traure a la llum iniciatives socials d’avui dia, per
a trobar-nos testimonis de la història i del moment
actual, i també per a gaudir de la gastronomia
local. Certament, l’obra és el relat de dos grans
exploradors –literalment– que ens conviden a fer
amb ells un viatge, el fet de descobrir la societat i
el territori valencià d’una altra forma.
Així, comarca a comarca, i amb àmplies incursions històriques, i després d’un laboriós treball de
quatre anys de recerca amb un diàleg compartit

amb molts interlocutors locals, els autors ens presenten una radiograﬁa actual del territori valencià
i tot un conjunt de possibilitats i diﬁcultats, i amb
la temptativa de proclamar propostes més enllà de
les mateixes conclusions.
El llibre ens aporta un bon grapat d’indicadors
econòmics, així com una gran riquesa en informació qualitativa per les múltiples veus dels diferents
experts i actors locals consultats. Prop de 150
col·laboradors forneixen d’informació i coneixements dels fets des de la mateixa realitat. Amb una
descripció acurada de les característiques físiques,
històriques, culturals, econòmiques i humanes
que determinen l’entorn i les singularitats de les
comarques valencianes. I tot, al si d’una proposta
territorial de 17 comarques i 4 governacions.
Els autors reporten una mirada de la diversitat
valenciana i aprofundeixen acuradament en tota
l’amalgama de recursos, actors i dinàmiques
particulars de relacions que es produeixen als
espais que són analitzats per mostrar la complexa
realitat valenciana. Qüestions ara com el paisatge,
l’agricultura, la indústria, la tecnologia, el turisme,
la cultura, l’empresa, entre altres, són barrejades
envers l’especiﬁcat de cadascuna de les comarques
i pobles que s’analitzen, i tractades i interpretades
amb serietat i rigorositat, i ens aporten un mapatge
cognitiu sobre l’estat de la qüestió del model de
desenvolupament socioeconòmic i territorial del
País Valencià.

131

N Ú M . 3 8 , J U N Y, 1 8

Ens trobem doncs, amb una profunda indagació
i retrat sobre la societat valenciana actual que es
converteix en obligada lectura per als cientíﬁcs
socials i per a tots aquells que tenen competències
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en el disseny i planejament territorial i dels qui
intervenen en el territori.
Nou Viatge pel País Valencià és una oportunitat
de conéixer (i/o descobrir) el nostre territori amb
una altra mirada.

