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La vida al camp, 
una opció 
davant la crisi?
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Repoblament rural, neoruralisme, re- 
torn al camp, èxode urbà. Aquestes 
són algunes de les etiquetes que s’han 
emprat per referir-se a un fenomen 
present als països occidentals al llarg 
de la segona meitat del segle XX i que, 
amb una intensitat i una temporalitat 
variables, ha impulsat una part de la 
població, principalment jove, a cons-
truir nous models i estils de vida a les 
àrees rurals.

Els antecedents del fenomen
Les arrels més recents d’aquest movi-
ment es poden situar en el context de 
la contracultura americana. Sorgit als 
Estats Units a cavall de la dècada de 
1950 i 1960, el moviment, que va fer 
seu l’ideari de socialistes utòpics com 
Robert Owen i Charles Fourier i d’au-
tors llibertaris com Henry David Tho-
reau, va assimilar els plantejaments 
de retorn a la natura com un dels 
seus pilars. Arran d’això, va sorgir un 
moviment comunal molt important 
als Estats Units, que el 1970 comptava 
amb més de 2.000 comunes repartides 
per tot el territori, on s’aplegaven més 
de mig milió de persones que, mitjan-
çant la vida en contacte amb la natura, 
buscaven un alternativa de transfor-
mació social i personal com a res-
posta a la deshumanitzadora i alienant 
american way of life. Aquests projectes 
estaven concentrats, majoritàriament, 

als estats de l’oest, on el moviment va 
arrelar amb més força.

A Europa, les protestes ciutadanes de 
finals de la dècada de 1960, protagonit-
zades pel moviment estudiantil, van fer 
aflorar les idees llibertàries de retorn al 
camp. Una part del jovent urbà vinculat 
a les lluites socials veia el repoblament 
rural com una nova oportunitat per 
construir alternatives de transforma-
ció social i alliberament col·lectiu; per 
intentar construir allò que no havia fun-
cionat a l’urbs. Aquest moviment coin-
cideix amb el punt culminant de l’èxode 
rural a la majoria dels països europeus. 
Els territoris despoblats i immersos en 
una profunda crisi estructural van ser 
l’entorn favorable per desenvolupar 
aquestes experiències comunitàries, 
principalment vinculades a l’activitat 
agrària i els oficis artesans, moltes de les 
quals no van reeixir.

El fenomen neorural a Catalunya
A Catalunya, l’emergència del feno-
men de retorn al camp es va produir 
amb uns anys de demora en relació 
amb França i els Estats Units. Per 
proximitat geogràfica i cultural, el 
fenomen neorural català té moltes 
més semblances amb el moviment 
de retorn a la terra que es va produir 
a França que no pas amb les comunes 
hippies americanes. A Catalunya, els 
primers assentaments neorurals es van 
situar, principalment, a les comarques 
del Pirineu (sobretot al Pallars) o a les 
de la serralada transversal (en espe-
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L’actual context econòmic i social ha revifat la migració de persones 
d’origen urbà cap a les àrees rurals amb l’objectiu de trobar un 
entorn favorable per desenvolupar un projecte de vida alternatiu. Les 
motivacions d’aquests moviments migratoris, que són ben diverses 
i varien substancialment en funció del col·lectiu i les persones que 
les protagonitzen, donen lloc a un fenomen força heterogeni. Algunes 
persones migren empeses per la situació econòmica imposada per la 
crisi i d’altres, per la voluntat de dur una vida tranquil·la al marge 
de la voràgine urbana. Tanmateix, hi ha alguns grups que marxen 
amb la intenció d’engegar projectes autogestionats, sovint vinculats 
a l’activitat agrària, i construir estils de vida no hegemònics i noves 
formes d’organització social. Aquest, però, no és un fenomen nou, 
es nodreix d’experiències de generacions anteriors que ja veien en 
aquesta ‘fugida urbana’ una opció de canvi social i de projecte vital.

cial a la Garrotxa), dos enclavaments 
destacats en les migracions del món 
urbà-rural de l’època.

El moviment de retorn al camp que 
va aparèixer a Catalunya es va decantar 
cap al vessant més col·lectiu o comu-
nitari i va donar lloc a projectes comu-
nals. A partir de la dècada de 1980, però, 
aquests plantejaments van anar perdent 
embranzida i el fenomen va adquirir 
un tarannà més vinculat a l’ecologia i 

el naturalisme. També s’hi barrejaven 
les migracions laborals motivades per 
la demanda de mà d’obra que suposava 
la creixent terciarització dels territoris 
rurals, sobretot pel desenvolupament 
del sector turístic. En aquesta segona 
etapa, les migracions van deixar de ser 
majoritàriament col·lectives i es van 
produir, principalment, de manera 
individual o en parella, ja que respo-
nien a motivacions molt més diverses 
i de caire personal i, per tant, sovint es 
deixaven de banda les aspiracions d’en-
gegar projectes col·lectius.

Crisi i retorn al camp
En el context actual de crisi, el feno-
men del retorn al camp està experi-

mentat un nou impuls. Encara que 
no sigui comparable amb el fenomen 
neorural ni amb la crisi econòmica de 
la dècada de 1970, hi ha persones que, 
actualment, veuen que aquesta opció 
és una possible solució davant la situ-
ació econòmica individual, la creixent 
exclusió social i la dramàtica realitat 
laboral existent. A Grècia, per exem-
ple, un país fortament colpejat per la 
dictadura dels mercats, el fenomen de 
retorn al camp ha pres una magnitud 
considerable, ha esdevingut una res-
posta ciutadana per fer front a l’esca-
nyament de la societat davant el deute, 
l’atur i la pobresa.

Aquest moviment també és present 
a Catalunya i sembla que està agafant 
embranzida. Els projectes vinculats a 
la producció agroecològica engegats 
per joves de ciutat que deixen l’entorn 
urbà per instal·lar-se als territoris rurals 
(i també per joves rurals que perceben 
la ruralitat d’una manera diferent a les 
generacions anteriors) estan creixent 
dia rere dia i, de mica en mica, el terri-
tori es va omplint d’experiències amb 
un ferm compromís polític i una clara 
vocació de transformació social. Són 
projectes que, sovint, s’emmarquen 
sota el paraigües del moviment coo-
peratiu i que neixen amb la voluntat 
de construir alternatives econòmiques 
reals al sistema capitalista. Evident-
ment, els problemes i les dificultats hi 
són, però també la il·lusió, l’esperança 
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i el compromís que els impulsa a tre-
ballar conjuntament per un món rural 
viu i dinàmic i, alhora, per una societat 
més justa i solidària.

Construint l’alternativa
Una flor no fa estiu ni dues, primavera, 
però els projectes que apareixen vincu-
lats a aquestes migracions de retorn al 
camp ja han deixat de ser fets isolats i les 
alternatives econòmiques i socials que 
proposen, des de i per l’entorn rural, 
són cada vegada més presents al terri-
tori català. Són projectes que abracen 
diferents sectors, des de l’agricultura 
fins als serveis, i que prenen formes 
organitzatives ben diverses, des de pro-
jectes cooperatius, de caire col·lectiu i 
de vida en comunitat fins a iniciatives 
individuals que troben l’espai òptim 
per desenvolupar-se a l’entorn rural.

La voluntat de viure al camp i del 
camp i de fer-ho de manera conjunta 
ha portat diferents persones d’origen 
urbà, però també d’origen rural amb 
una visió renovada sobre la ruralitat, 
a desenvolupar comunitats d’econo-
mia compartida dedicades a la pro-
ducció agrària amb criteris agroecolò-
gics arreu del país, com per exemple 
la Xicòria (Montblanc), La Kosturica 
(Canovelles), La Garbiana (Tarroja de 
Segarra) o La Saó (Garrotxa), entre 
moltes altres.

Hi ha altres activitats que en mos-
tren experiències interessants de vida 

al camp. El sector agroalimentari n’és 
un bon exemple. Proliferen els petits 
obradors que elaboren productes de 
qualitat com formatge, iogurt, vi, 
embotit, pa o conserves, seguint crite-
ris que els desmarquen de la indústria 
alimentària i apostant pel producte 
local i pels principis de la sobirania ali-
mentària. Passa el mateix en l’àmbit de 
l’artesania, on trobem projectes com 
l’Obrador Xisqueta, que aplega dife-
rents artesanes i pastors dels Pallars 

amb l’objectiu de posar en valor un 
recurs local com la llana i aconseguir 
que els pastors d’aquestes dues comar-
ques la cobrin a un preu just per contri-
buir, així, al manteniment dels ramats 
d’aquesta raça autòctona d’ovella.

Independentment del sector on es 
desenvolupin, totes aquestes iniciatives 
de vida al camp tenen un denominador 
comú: la intenció de transformar l’en-
torn proper i la realitat global dia a dia, 
construint l’alternativa pas a pas.

Els projectes vincu-
lats a la producció 
agroecològica 
engegats per joves 
que deixen l’entorn 
urbà estan creixent 
dia rere dia
-
Na Pai
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De mica en mica, el 
territori català es va 
omplint d’experiències 
amb un ferm compromís 
polític i una clara vocació 
de transformació social
-

Na Pai

No us voldria desanimar, però sí prevenir-vos 
d’alguns dels obstacles i les problemàtiques 
que es troben en el camí vers una vida més 
autònoma i sostenible al camp.

Trobar gent
El primer obstacle és trobar algú amb qui 
anar a viure al camp, ja que fer-ho sola pot ser 
prou aspre. No és fàcil trobar algú de l’entorn 
immediat disposat a fer el salt ara i no quan 
acabi tal feina o els estudis... Si tens parella, 
potser la pots convèncer i, si no, pots inten-
tar buscar algú a través de Repoblament Rural 
(repoblament.tk).

Trobar lloc
Hi ha una gran tendència a fixar-se únicament 
en les cases, però el que importa és la terra: que 
sigui cultivable i hi hagi aigua. L’habitatge es 
pot solucionar amb una tenda a l’estil iurta o 
de bioconstrucció; una opció molt més senzill 
que no pas reconstruir una runa. Terra Franca 
et pot ajudar a accedir a terres de cultiu (terra-
franca.cat).

Desfer-se de les addiccions i les 
dependències tecnoindustrials
Estem massa enganxades als luxes i les como-
ditats que ens ofereixen els combustibles fòs-
sils. Això ens acaba empenyent a sacrificar 
alguns ideals per dedicar-nos amb cos i ànima 
a construir un projecte econòmic que ens doni 
diners; fer que funcioni i sigui rendible, sovint, 
comporta estrès rural. Viure al camp ens pot 

fer més insostenibles que viure en una ciutat 
on no hem d’agafar el cotxe per anar a qualse-
vol lloc. Actualment, l’autogestió rural no va 
molt més enllà de l’hort, les gallines i la llenya 
i, amb això, també depenem d’eines i recur-
sos del sistema que pretenem superar. Ens falta 
molt per assolir el nivell d’autoabastiment dels 
nostres avis i àvies del camp, però elles són la 
prova que és possible.

Aprendre a conviure (entre iguals?)
L’autogestió i la sostenibilitat passen per apren-
dre a compartir i cooperar, però hem estat 
educades en un individualisme molt fort que 
dificulta molt la convivència. Moltes repobla-
dores rebutgem l’autoritat i la jerarquia, tot i 
que no queda del tot provat que es pugui bastir 
una organització agrorural sense elles. Per més 
que ho intentem, en aquells àmbits on no hi 
ha líders responsables clares o càstigs i recom-
penses com els de qualsevol feina adinerada, la 
tendència és a la dispersió o l’abandonament.

Desert sexual
Sense parella, ja et pots oblidar de practicar sexe 
de manera immediata o a mitjà termini. Per qui 
està acostumada a l’extens mercat sexual urbà, 
aquesta és una prova dura que cal superar. Hi 
ha qui proposa sessions de sexe col·lectiu per 
superar aquesta escassedat sexual rural i, al 
mateix temps, promoure la cohesió social.

Un últim consell de repobladora: no existeix 
el lloc ni el grup ni el moment ideal per anar 
a viure al camp, si realment tens l’anhel, no hi 
donis més voltes i tira-t’hi de cap!

OPINIÓ

Anar a viure al camp 
no són flors i violes


