
V ia tja r  peí país

El llibre.que combina les reflexions sobre economla i urbanisme amb 
les prôpies d’un «viatger de les ciutats», permet a l'autorfer un recor- 
regut, de vegades fins I tô t  periodistic, per les ciutats més importants 
del Pais Valencià. Els llibres i les investigations que ha dedicat Sorribes 
al tema han estât i segueixen sent una aportaciô m olt valuosa per al 
conjunt de la societat valenciana. Cal agrair-li aquest nou viatge.
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E l País Valencia és un formiguer de 
ciutats mitjanes repartides entre una 
geografía diversa. Entre muntanyes i 
valls, junt a la mar, a sobre de les ri- 
beres deis rius que creuen d’oest a est 
el territori. Amb aquest Uibre, Josep 
Sorribes ens apropa a la realitat actual 
de 38 ciutats valencianes, entre les 
quals concentren un 60% del total de 
la població del país. Un país de ciutats 
o les ciutats d ’un país és un títol que 
descriu justament la realitat urbana 
valenciana. D’una banda, els assenta- 
ments humans al País Valenciá, alguns 
tan llunyans en el temps com ho es- 
tan els ibers, els fenicis o els romans, 
han configurat amb els segles una ri
ca, extensa i entrelistada xarxa de ciu
tats petites i mitjanes que ens han do- 
nat com a herencia un territori que 
concentra en pocs quilómetres qua- 
drats importants nuclis de població
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amb una certa autonomía sobre les 
seues economies i que, fins i tot, com- 
peteixen en els mercats internacionals. 
Ciutats com Ibi, coneguda per la seua 
preséncia dins del mercat mundial de 
la joguina, o Alcoi i Ontinyent amb les 
seues fabriques de productes téxtils. 
Fins i tot, petits nuclis de pescadors 
que, en poc menys de cinquanta anys, 
s’han convertit, com en el cas de Be- 
nidorm, en actius turístics de prime
ra magnitud. L’existéncia d’aquesta 
trama no és nova.Avui, pero, i com a 
conseqüéncia del creixement demo- 
gráfic i els profunds canvis que s’han 
donat d’eiiyi del desenvolupament de 
l’economia capitalista a nivell mun
dial, aquesta xarxa de ciutats ha fet del 
País Valenciá un mantell de ciutats que 
corre parallel al litoral mediterrani. 
Pot ser és aquest el motiu que fa que 
Fautor es pregunte, fent referencia a 
l’ámbit d’influéncia de la capital de la 
Safor, «fins on mana Gandía?». Josep 
Sorribes ha escrit amb la mirada ri
gorosa d’un economista urbá i amb 
una exquisida narrativa que li permet 
descriure i aproximar-nos a les ciutats 
a les que va arribant. Al Uarg del tra
jéete, que realitza durant el dia, Sor
ribes es fa acompanyar per un «Cice
rone local»; un amic o amiga, sempre 
indígenes, amb els quals descobreix la

realitat urbana, económica, histórica 
i social de cada una de les ciutats per 
on va passant.
És cert alió que un país sense ciutats 
és com un desert. No és el cas del País 
Valenciá, tot i que de vegades ho 
semble per (també es comenta en 
aqüestes planes) la poca consideració 
que es té des del govern autonomic 
amb les ciutats del país. Un viatge, és 
veritat, «per retrobar-se. Amb tots els 
qui s’ho creguen i vulguen».

Pau Caparros
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