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I Es tracta d’un assaig que contempla 
la realitat del país des del principi de 
la democràcia fins als nostres dies. El 
titol explicitament fa referència a l’o- 
bra publicada per J. V. 
Marqués, Pais perplex. No es 
tracta, ni molt menys, de con
tradir o defendre, o fer valo- 
racions, de les tesis del Ilibre 
de Marqués. Més aviat, la pre
tensici dels autors és connec- 
tar amb la problemàtica del 
país a partir d’aquella defini
do feliç que féu J.V. Marqués.
Es evident que el llibre con
necta amb la darrera obra de 
Joan Romero, Espanya inaca
bada (PUV: 2005), i per con
cretar més encara, jo diria 
que completa aquella visió.
A mi em resulta difícil pensar 
que hi haja tant de consens 
entre Romero i Azagra; no 
sabia que compartien tantes 
identitats, fins al punt d’es- 
criure un llibre junts. Es el 
mateix que fan dues exami
gues meues, en pintar les 
dues el mateix quadre en el 
mateix llenç. De tota manera, 
cal reconéixer que tant Ximo 
Azagra com Joan Romero 
representen una actitud 
intel-lectual molt important 
de la qual se’n beneficia tota 
la cultura valenciana. No sé 
per què, tinc la impressici que 
el PSOE no els ha acabat d’a- 
profitar en els darrers temps, 
i realment és una llàstima; 
segurament les coses anirien 
d’una altra manera...
Qui vulga trobar propostes 
fusterianes i nacionalistes 
haurà de fer la recerca en 
altres fons.Ací sols trobarà - i 
no és poc- una anàlisi lúcida i

molt aprofitable sobre qué és el país i 
per on caldria que caminara.
Es ben cert que han aparegut noves 
estructures economiques, politiques i

de participació que exigeixen que 
s’incloguen en les noves propostes. Si 
de cas, em sembla que es mereix una 
anàlisi més exhaustiva allò que s’ano- 

mena forces intermédies, no 
emparades pels poders poli
tics o financers. Es fa una 
reflexió magra de les associa- 
cions de veins, O N G  i volun
taríais diversos. Aquest és l’ú- 
nic punt flac que jo trobe a 
l’estudi.Tota la resta és sum- 
mament aprofitable i hauria 
de ser llibre de lectura obliga
da per ais politics.
Algunes de les qüestions que 
planteja el llibre són problè
mes que es donen a tot 
arreu, però que, en concretai 
nostre país, tenen una defini
do peculiar. Els autors fan una 
mirada sobre la globalització i 
allò que representa per al 
País Valencià, sobretot fent-se 
ressò que alguns mitjans de 
producció han desaparegut i 
se n’han créât altres. La des- 
trucció progressiva del país 
és titulada, en un capítol força 
intéressant, modificant una 
expressió del cantant de 
Xátiva, que parla «d’un país 
que anem fent»: els autors es 
refereixen a «un país que 
anem desfent». Si de cas, el 
tema de les comarques tam- 
poc no queda massa ciar, es 
parla més de regions. Bé, 
segurament comarques i 
regions per ais autors deuen 
ser conceptes semblants.
El llibre és un vehicle per a 
caminar envers un futur que 
l’haurem de guanyar, certa- 
ment, en fets que vagen més 
enllà de circuits urbans o de 
copes d’Am érica.J


