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En aquesta primera sessió del cicle Catalunya Futurverd, cicle que Xavier Baulies 

ha dissenyat amb cura i molt d’encert, se’ns planteja, entre d’altres, una pregunta molt 

concreta:  “Es encara vigent la visió de la ciutat com a únic destí viable o es pot esperar 

una relació territorial nova i diferent entre el fet urbà dominant i una nova ruralitat 

dotada de més prestigi, diversificació i creativitat?” 

La meva resposta a la pregunta que ell ens planteja és rotundament afirmativa i no 

pas en clau de futur, sinó de present. Ja som en aquesta nova territorialitat que en la 

pregunta sembla albirar-se només com a projecte de futur. No s’ha generalitzat, encara 

no és perceptible de manera notòria, però tenim un munt de proves, de símptomes, que 

ens permeten afirmar que ja som clarament en aquest sender: el que no sabem és si el 

sender és de mig o de llarg recorregut, però el que està clar és que ja hi som. Els pocs 

minuts de què disposo em permeten exposar només una d’aquestes proves. Em refereixo 

a l’emergència d’un nou neoruralisme que es basa, precisament, en la reivindicació 

d’una nova territorialitat. 

 

El context 

Abans, però, permeti’m una reflexió prèvia i de caràcter més general. Aquesta nova 

territorialitat s’expressa a través d’una nova mirada al territori, d’un retrobament amb el 

lloc a través de noves i imaginatives fórmules...i tot plegat com a resultat d'un canvi de 

paradigma liderat majoritàriament per la pròpia societat civil; una societat civil que no 
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té cap problema en reconèixer la importància que té vincular les emocions amb els llocs, 

amb els paisatges i, en general, amb la gestió de l'espai públic.  

Les relacions que la gent manté amb els llocs estan canviant de manera notòria i 

això s’ha percebut amb claredat arran de la crisi sistèmica  (que no només econòmica) 

en la qual –al meu parer- encara estem plenament immersos; una crisi que, a mesura que 

passa el temps, més es demostra que no és només una crisi econòmica, sinó també una 

crisi de valors, de model de societat, de formes de vida. En aquest context assistim a un 

rencontre, a un redescobriment del lloc i en aquest procés el món rural està adquirint un 

paper renovat, molt més actiu que el que va tenir en d’altres èpoques. 

Què és exactament el que està passant? Per què tenim sovint aquesta sensació de ‘fi 

d’etapa’, de ‘fi de cicle’? Per què sembla que una determinada forma d’entendre el 

nostre entorn, de gestionar-lo i de relacionar-nos-hi està arribant a la seva fi? Per què 

sentim una renovada necessitat de reinventar i reinterpretar els llocs? No és casualitat, 

no és per atzar que aquest tipus de qüestions s’estiguin plantejant avui dia arreu del 

planeta, en fòrums de tota mena i condició. Es el cas del seminari internacional “Curare 

la terra. Luoghi, pratiche, esperienze”, organitzat fa poc per la Fondazione Benetton 

Studi Ricerche a Itàlia. L’expressió “curare la terra” (“cuidar la terra”,  terra en 

minúscules), tema central del seminari, es referia al conjunt de noves pràctiques, 

experiències i actituds que indiquen una renovada actitud mental davant dels llocs per 

part de la societat contemporània, i no només en els espais rurals, sinó en general. Els 

organitzadors es varen veure desbordats per l’èxit de la convocatòria. Poc després, a 

Bordeus, a França, se celebrava un altre seminari internacional amb un títol encara més 

breu, però estretament relacionat amb l’anterior: “L’appartenir” (Pertànyer, el fet de 

pertànyer). També a Catalunya trobaríem un munt de fòrums i d’àmbits de reflexió en 

aquesta línia, com el seminari que l’Observatori del Paisatge de Catalunya va organitzar 

no fa massa sobre “El paisatge com a bé comú”.  

Des del meu punt de vista,  la raó fonamental que explica l’interès pel tema és que, 

senzillament, estem assistint a un canvi de paradigma, en el sentit més ampli de la 

paraula. Les clàssiques estructures materials i ideològiques que crèiem infal·libles 

s’estan esquerdant, estan perdent la seva aura de solidesa i de consistència. Els pilars del 

sistema de producció i de consum hegemònics mostren escletxes i el model de 

creixement, els valors socials imperants, la competència i l’individualisme regnants es 
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veuen qüestionats per noves actituds davant el treball, davant els recursos naturals, 

davant els espais de la vida quotidiana, davant el paisatge. Es reclama una vida més 

plena de sentit, en la que l’individu sigui amo del seu destí, controli el seu propi temps, 

s’alimenti de manera més sana i sigui feliç. Alguna cosa passa, alguna cosa es mou en 

els àmbits cultural, social i fins i tot ètic. I és aquest "quelcom", aquest canvi de 

paradigma assenyalat el que en bona mesura explica aquesta nova mirada cap als llocs, 

cap al territori, que és molt més integral, molt més transversal. Ja no en fem prou 

gaudint dels paisatges referencials, molts d’ells arquetípics, només els caps de setmana i 

durant les vacances d’estiu. El que ara volem és dialogar amb els paisatges de la vida 

quotidiana, diàriament, anant de casa a la feina i de la feina a casa. 

Així doncs, es miri per on es miri i admetent que la situació descrita varia en forma i 

intensitat d’un país a un altre, d’una regió a una altra, el cert és que estem en transició 

cap a un nou escenari, també al món rural, que ha deixat de ser espectador mut per 

convertir-se en co-protagonista. 

 

Noves ruralitats, nous paisatges 

Exposaré a continuació i de manera molt breu l’únic exemple que el temps de què 

disposo em permet: el nou neoruralisme. En efecte, estem assistint a l’emergència d’un 

nou neoruralisme que va més enllà del conegut fenomen neorural tan important a bona 

part d’Europa en les dècades de 1970 i de 1980. S’entén habitualment per fenomen 

neorural el procés d’abandó de la ciutat i d’assentament al camp d’una població 

majoritàriament jove a la cerca d’un projecte de vida alternatiu, que pot ser tan variat 

com variades són les activitats a realitzar-hi.  Doncs bé, el fenomen, com a tal, no 

només no ha desaparegut, sinó que és més viu que mai, si bé –i convé remarcar-ho- amb 

dos matisos importants: s’ha diversificat i eixamplat enormement tant des del punt de 

vista geogràfic com sociològic i el context cultural, econòmic i social d’aquests primers 

anys del segle XXI és radicalment diferent al de fa trenta o quaranta anys, començant 

per les relacions camp-ciutat i fins i tot pels propis conceptes de camp i de ciutat, que 

cada cop es difuminen i s’interrelacionen més. A diferència del neoruralisme inicial, no 

s’observa ara una oposició tan marcada entre aquests dos pols. De fet, molts d’aquests 

nous pobladors pertanyen de manera simultània a ambdós mons, mentalment, 

funcionalment, i fins i tot en termes de sociabilitat. No se’n van d’aquella ciutat 

industrial lletja i antipàtica dels setanta, sinó d’una ciutat molt més amable, amb molts 
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més equipaments i més possibilitats. Se’n van lliurement a desplegar el seu projecte de 

vida en un entorn diferent, però sense tallar del tot els llaços amb la ciutat. 

Vet aquí, per tant, un moviment migratori singular, que afecta al món rural i que 

expressa un canvi de territorialitat, això és un canvi en les relacions existents entre els 

individus i el seu entorn biosocial. No es respon només a un model de societat, en 

abstracte. Es respon a la seva concepció dominant de la natura, dels recursos naturals, 

del paisatge. I, per això mateix, els conceptes tradicionals de treball, terra i capital no 

s’hi poden aplicar de manera mecànica, atès que s’allunyen del seu significat habitual en 

una societat rural habitual. 

Ha canviat –i molt-  el context social, econòmic i cultural en relació al que van 

viure els primers neorurals. La generalització de l’ús d’internet i de les noves 

tecnologies de la comunicació facilitaran ara la connexió en xarxa i, el que és més 

notable, el treball a distància. Per altra banda, les noves vies de  comunicació permetran 

arribar a qualsevol punt del territori en molt poc temps i això facilitarà que qualsevol 

persona pugui instal·lar-se en un entorn rural tot seguint connectat a la ciutat i al que 

aquesta ofereix. Si bé l’essència del neoruralisme originari es manté, ha incorporat nous 

ingredients i nous discursos: ara s’aspira, sobretot, a viure en un entorn agradable, en un 

paisatge singular i gaudint al màxim de tot allò natural, que sovint és sinònim 

d’autòcton: els productes de la terra, la filosofia del km 0, l’agricultura biològica, la 

recreació de l’artesania local, etc. El fenomen s’ha bolcat cap a qüestions ambientals i 

d’identitat  territorial i cap a la cerca de la qualitat de vida en general. Es reforçarà la 

vinculació productes autòctons-paisatge-identitat territorial, el que ha facilitat la 

integració en les societats locals d’aquests nou pobladors i ha derivat en molts casos en 

una profunda implicació en els conflictes territorials propis del lloc escollit per viure i 

en l’intent de resolució d’aquests conflictes, fins i tot presentant-se a les eleccions 

municipals, un pas inaudit en el neoruralisme primigeni. 

 

A tall de conclusió 

No em puc estendre més, perquè no vull abusar del temps concedit. L’exemple 

exposat és un més, entre moltíssims d’altres, en el que es materialitza allò que en el text 

de presentació d’aquesta jornada se’ns planteja: la qüestió de l’autoestima territorial i la 
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desitjable integració dels ideals urbà i rural. Podíem haver parlat, també, de la 

proliferació de circuits alternatius de producció i consum i de l’emergent figura del 

prosumidor, de les experiències de recuperació del caràcter del lloc com a estratègia de 

revitalització econòmica i canvi cultural, de la revitalització d’àrees marginals i 

despoblades a través de projectes culturals de qualitat, de l’emergència de noves formes 

de gestió del territori de caràcter horitzontal, de les noves formes de governança local, 

etc., etc. La qüestió de l’autoestima territorial i la desitjable integració dels ideals urbà i 

rural hi apareixeria igualment. 

En el cas de l’exemple concret que he escollit (el nou neoruralisme), des d’un punt 

de vista sociològic, funcional i d’imaginari col·lectiu, assistim a una difuminació 

pràcticament total de les tradicionals barreres conceptuals i funcionals camp-ciutat. Ja 

no ens expliquen gran cosa en aquest terreny. No és només que les tecnologies de la 

informació i les noves vies de comunicació hagin apropat com mai aquests dos mons, 

sinó que els propis col·lectius, les pròpies persones –els nous pobladors- pertanyen, 

simultàniament, a ambdós mons: mentalment, funcionalment, i fins i tot en termes de 

sociabilitat. Estem, sense cap mena de dubte, davant d’un nou panorama....i d’un nou 

paradigma, en el que el concepte de bé comú (aplicat al territori, al lloc, al paisatge) és 

clau..... i ho serà cada cop més en aquesta i en totes les experiències i estratègies de 

recuperació i retrobament amb el lloc que estan apareixent a tort i a dret, tant en entorns 

urbans com rurals, totes elles impregnades de la nova territorialitat a la qual hem estat 

fent referència. 

 

 

 

 


