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“Sempreenshavia agradat estar encontacte amb
lanatura i ensatreia la ideade sortirdeBarcelona.
Alfinal vamanaraviureaunamasia aOllers, un
veïnatpràcticamentaïllat enelqualnoméshihaun
parell definquesmés iunaesglésia, a cincminuts
ambcotxedelprimerpoblet,Esponellà, aGiro-
na. Sommolt feliços.Tenimunaqualitatdevida
tremenda.Lagent solpensarqueestemaïllatsdel
món,però laveritat ésque fadosanysquesomaquí
i elsmeusfills ara fanmésactivitats extraescolars
quemai.Desd’aquíhedirigit diversos reportat-
gesdedivulgaciócientíficaperaunprojectede la
ComissióEuropea iheviatjat aParís i aLondres.
Nomésanantunparell dedies aBarcelona i con-
centrant tot el quehede fer, jan’hihaprou”.

Ésel testimonide laMarta, periodistaque, com
uncreixentnombredepersones, vadecidir anar

aviureaunentorn rural amb la ideademillorar.
Algunsmarxen (o tornen)perposar-sea llaurar
la terradels avis, peròd’altres, lamajoria, ho fan
percontinuaramb la sevaprofessióoconvertir
unaaficióenofici.N’hihaqueconserven les arrels
enaquestspobles, elsquees jubilen idecideixen
tornaronvancréixer i elsquehande fugirde les
pressesde la ciutat.

Segons l’últimcens, lapoblaciódemunicipisde
menysde 100habitantshaaugmentat gairebéun
13%en l’últimadècada. Idesde 1998, anyenquè
escomençaaelaboraraquestaestadística, cada
vegadahihamésciutadansquees traslladende
poblacionsdemésde 100.000habitants amunici-
pisdemenysde 10.000.Tambééscertqueamb la
crisi, aquestdegoteigdepersones s’ha frenat.Fados
anys, perexemple, 23.398personesvancanviar la

ciutatpel camp i21.203vanoptarpel camí invers.

Nonomésde la terraFins fapoc, l’agricultura, la
ramaderia, l’artesaniaounavidad’estilhippy
semblaven lesúniquesopcionsqueoferia elpoble
desd’unpuntdevista econòmic.Noobstant això,
avuidia, gràcies a lanova tecnologia, elmedi rural
tambés’haconvertit enunaopcióperaarquitectes,
advocats, dissenyadors,periodistes, escriptors... que
podenexercir la seva tascaenqualsevol lloc.Només
necessitenunabonaconnexióa internet.

“Estan sorgintnegocispròspers,moderns, quede-
senvolupennous talents i quepermetenqueescreï
progrésa lazona.Perquècal revitalitzar el teixit
social, queestàmolt envellit, però també l’empresa-
rial i emprenedor”, asseguraEvaMaríaGonzález,
coordinadorad’Abraza laTierra, unaentitat sense

En Xavi, per amor;
la Clara, per ganes

de viure a la natura;
l’Itziar, perquè

per fi les peces del
puzle encaixaven;

l’Àngel i laMariMar
necessitaven un canvi
de vida; l’Eva, perquè

sempre ha estat de
poble, a la ciutat no

s’hi veu. Són algunes
de les raons que han
empèsmolta gent a
anar-se’n al camp...
Unes aventures no

sempre fàcils, però sí
apassionants

De cap
al poble!

TextCristina Sáez
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EnXavi compartia pis amb
unamicaBarcelona. Tots
doserenguionistes deficció
i durantunsmesos vanestar
anant i venint aManresaper
donarun curs d’escriptura. I
allà éson la va trobar, coma
lespel·lícules. Jennifer Knight,
novaiorquesa, havia estudiat
Antropologia i unmàster
per exercir comaprofessora
d’anglès, havia recorregut
migmón i haviaacabat vivint
enunamasiaapropde
Manresa. “Emvaigenamorar
d’ella, de les seves idees”,
confessaenXavi, queno s’ho
vapensar dues vegadesquan
la Jennifer li vadir que se
n’anésa viureambella, allà...
almigdel bosc. Ara tots dos
compaginenels guions i les
classesd’anglès amb l’oliva.
Sí, han començat aproduir
oli. “Enaquesta zona, entre
Cardona i Súria, hi haun
tipusd’oliveramolt especial,
anomenada corbella, amb la
qual s’obtéunolimolt dolç.
Vamcomençar fent-loper
consumir-lonosaltres i ara
volemcomençar a vendre’l”.

ànimde lucrequevanéixerel 2004amb l’objectiu
decontribuir a frenar ladespoblacióqueexperi-
mentavaelmedi rural i queactuaensis autonomi-
es,Castella iLleó,Castella-laManxa,Cantàbria,
Aragó,Madrid iExtremadura.

Però, quèpassa?Quepotser alspoblesnohiha
crisi? “Esclarquen’hiha, però la situacióestàmolt
pitjor a la ciutat”, consideraEvaMaríaGonzález.
“Enunpoble tot ésmésbarat.Lescosesvalengaire-
bé lameitatqueaBarcelona–afirma laMarta, lape-
riodista–.Nosaltresvivimenunamasiademésde
100m2, per600eurosalmes.Tot ésméseconòmic,
el pa, la carn,fins i tot les extraescolarsdelsnens.”

Quesiguimésbaratnovoldirque lavidaenun
poble sigui regalada.Hihamoltespersonesque,
quandecideixencanviar l’asfalt pel camp, tenen

una imatge idealitzada i romànticadelqueésel
mónrural,moltpoc realista, quenoescorrespon
amb lesestadístiques. “Éscertque les coses són
més senzillesquea la ciutat, peròcal treballar
molt”, explicaÁngelGonzález, autord’Elblogalter-
nativo.comal costatde la sevadona,MaríadelMar
Jiménez.Aquestaparella (ell català, ellabasca),
estiuejavenaPréjano,unpobletde laRiojaBaixa
d’onerenelsparesd’ella.Desprésd’unsanysvivint
aCastelldefels, enquè treballavenenempreses
d’investigaciódemercats, vandecidir fer elpas.
“Per subsistir, hemcontinuat ambelnostreblog, en
elqual tractemtemes sobreecologia, desenvolu-
pamentpersonal, criança sana.Obtenim ingressos
perpublicitat.Tambén’hemobertunaltrededicat
a la cuinaalternativa.Amés,heescrit un llibre i
estic apuntdepublicar-neunaltre,Benvingutsal
camp, sobreelneoruralisme”, afirmaGonzález.

En l’actualitat, hi ha uns
8.000pobles que tenen tan
sols entre un i deuhabitants
i al voltant de3.000en
situació de complet aban-
donament. Aquest fenomen
dedespoblació afecta, sobre-
tot, les zones perifèriques i
remotes de la Península, on
les condicions de vida són
adverses.
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“Unhade tenirmolt clar aquèesdedicaràquan
se’nvaaunentorn rural a emprendre.El seupro-
jectedevidahad’implicarunplaeconòmic, si no
estàdestinat al fracàs.Anar-se’nal campnoésgens
fàcil. Lagentqueho fa i triomfaés, en lagranma-
joriadecasos, perquèesdedicaa la sevaprofessió
peròenunaltreentorn. Ideprofessionsqueper-
metinaixòn’hihamoltpoques–afirmael geògraf i
investigadordelCentreSuperiord’Investigacions
Científiques (CSIC)ÁngelPaniagua–.Tambéhiha
hagutelsquehanmiratdecanviard’activitat.Un
nínxold’entradava serel turismerural, peròara
això jaestàmésquesaturat. Idedicar-sea l’agricul-
turaés impensable,fins i tot si undisposade terres
de la teva família, perquèpot serqueno tinguis els
dretsperconrear-les”.

“Ambenciamsde l’hortno faràs front a les factures
de l’aigua, l’electricitat, el telèfon, que són lesma-
teixesque tensa la capital”, afegeixEvaGonzález,
d’Abraza laTierra.Lamissiód’aquestaentitat és
assessorar lespersones interessadesa traslladar-se
aunmedi rural.Desquevanobrir lesportes, el
nombredesol·licitudshaanat enaugment i jan’han
tramitat al voltantde9.000. “Perònoregalempisos
ni ens traiemfeinesde lamàniga”, puntualitza
González,molt seriosa. “Lagenthadevenir amb
unprojecte clardenegoci”.

Aixòva fer ItziarAzkona (Bilbao, 1970), quedes-
présd’estudiarunacarrera, viatjarpermigmón i
viureaLondres,Madrid, iBilbao, treballant coma
analistademercat i consultora,hovadeixar tot i va
marxaraPotes, unpobletdelsPicosdeEuropa, on
hamuntatunaempresadeconservesnaturals
(Liebanatural.com). “Sempredicquesónmelme-
ladesambànimarural, cuinadesa foc lent.Malgrat
que ja fa 10anysque treballemenaquestprojecte,
encaranopodemviure’n, per laqual cosael compa-
ginoamb lameva tascade coaching i ambuna feina
comarecepcionista enunhoteletquenomésobre
unsmesosa l’any iqueestà a 1.600metresd’altitud.
Sempredicquesóncomlesmevesvacancespaga-
des”, diuAzkonaambhumor.

Quebéqueesviual camp!Ono? “Alprincipi, no
podiani tancar labocade la sorpresaquesentia en
veure sortir laLlunad’unabandade lafinestra i
veurecomespassejavafinsquedesapareixia. Ino

Préjano és un poble de 250
habitants situat a la Rioja
Baixa. A l’estiu vemolta
gent, lamajoria fills dels que
fa anys el van abandonar.
I la conversa, any rere any,
sempre es repeteix.
“Tothomens diu que admira
el que hem fet i que bé que
es viu al poble, i que bé
estemaquí. I jo els responc
sempre elmateix: fes-ho

“La vida a la natura l’han in-
ventat els de ciutat i està una
mica idealitzada”, considera
Clara Garí, directora de la
Nau Côclea, un espai de refe-
rència de creació i producció
artística contemporània
ubicat a Girona. Sempre va
tenir clar que volia anar-se’n
al camp. Ho va intentar de
molt joveneta, amb tan

IDEALITZAR
ELMÓNRURAL

sols 19 anys, quan es va
traslladar a un poble a prop
de la Jonquera. “Va sermolt
difícil, estavamolt aïllada.
No era una vida per a una
noia de 20 anys”.
Després d’estudiar Història
de l’Art, vamarxar a Brussel-
les i va tornar a Barcelona. I
gràcies a internet, ha pogut
compaginar la cultura i l’art
contemporani amb la terra,
ambpoder passejar per la
naturalesa i tenir un hort. La
ciutatm’interessamolt, però

també em cansa. Al camp
sócmolt feliç, encara que
hagi donat fruits diferents
del quem’esperava. I tinc
una qualitat de vida que
no es pot comparar. Ara
estic dos dies a la setmana
a Barcelona i quan vaig allà
miro aparadors, entro en
llibreries. Crec que tampoc
no podria viure sense anar al
cinemao comprar llibres. Em
sentiriamolt desgraciada”,
afirma aquesta activista
cultural.

“DONCSVINE
TUTAMBÉ”

tu també –explica Ángel
González–. Tenen la visió
de les vacances, de l’estiu.
Però viure aquí tot l’any
és una altra cosa. L’hivern,
per exemple, ésmolt dur. A
més, la gent es pensa que
és arribar a un poble i tot
solucionat. Imalgrat que els
habitants sónmoltmacos,
ets tu que ha de posar de
part teva. Ningú no et resol-
drà la vida”.
L’Ángel i laMariMar tenen
un fill de set anys. Al poble,
només hi ha 16 criatures

més i totes van a l’escola al
poble del costat. Comque
no hi ha prou nens per sepa-
rar-los per cursos, els ajunten
en dos grups, grans i petits,
coma les escoles rurals de
tota la vida. I lamestramira
de fermoltes activitats tots
junts, com sortir al campa
conèixer les plantes que hi
ha. També tenen professors
especialitzats, comel demú-
sica o el d’anglès, que van
rotant cada dia per diferents
pobles, igual que elsmetges
rurals, per exemple.
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ser recórrer aquestquilòmetre i vaigpassar aestar
de sobteal bellmigde lanatura.Vacanviar total-
ment lamevavida, lamevapercepcióde les coses.”

Lamajoriade lespersonesquevanaviureaunen-
torn ruralho fanbuscant, comlaClara, uncontacte
directeamb lanaturalesa, i tambéunrecésdepau i
de silenci.Hiha sorolls, dels animals, les campanes,
els tractors... Però l’ambientno té res aveureambel
del trànsit i lesobresd’unagranciutat.

“Joemllevoacasameva i l’únic soroll quehiha
éseldelsocells i unamicadevent. I a l’estiu, cap
al tard, ésunadelícia asseure’s a contemplar com
eldia esvaapagant”, explicaXaviRuzafa, queviu
amb la sevadona, lanovaiorquesaJenniferKnight,
i els seusdosfillspetits, aCalSastre, unamasia a la
Catalunya interior, a tresquilòmetresdelprimer
poble, apropdeManresa. “Aquí la vidaésmés sen-
zilla.EnGael, elmeufill grande tres anys, pot estar
jugant tranquil·lament, senseperill decotxesnique
ningú li pugui fermal”.

Enentorns rurals, s’estableixen fortesxarxes
socials entreels veïns. “Somunagran família, per a
les cosesbones ipera lesdolentes.Tothomt’ajuda.
Elsque tenimcamps,undiadonemuncopdemàa
uns,desprésvénenal teua recollir lesolives i així.
Tambéens tiremuncableambelsnens.Perquè
puguemtreballarmés,undiaelmeufilldinaràa
casad’unamic, unaltredia acasad’unaltrenen. I
desprésvénenacasa.Anemfent torns.A la ciutat
potser espodriabuscar, peròésmésdifícil”, explica
ÁngelGonzález, dePréjano.Arabé, serunapetita
família també té les sevescosesnegatives, comper
exempleque tothomconegui–iparli–de la tevavi-
da. “Siportesmalamentallòde tenirpoca intimitat,
pensa-t’hoduesvegadesabansdevenir aviureaun
poble”, afegeixmigdebroma,mig seriosament.

I tot i queel campconvidaaun tempsméspau-
sat tambéésuna“trampa”,perquè“sempre tens
algunacosaper fer. Sinohasde tallar l’herba,has
depodar tal arbre, si no s’ha trencat algunacosa
ocal collir verduresde l’hort.És feinacontínua”,
asseguraRuzafa. I això sí,millorhabituar-seaanar
ambcotxea tot arreu,perquède transportpúblic
res. “Si t’agrada fer elmanta–conclou laMarta–, val
mésquenovinguis aviureenunpoble”.s

“ÉSUNADE
LESMILLORS
DECISIONS
QUEHEPRES
MAI”

Pobles recuperats

Desde faunsquants anys
hi haels quemarxenen
grup i s’instal·lenenpobles
abandonats fa temps. Volen
recuperar-los.Noobstant
això, aquesta ideaavui dia
ésmésunproblemaqueuna
solució. “Que s’hi instal·lin
quatre implicaqueels
municipis als quals pertanyen
aquests pobles abandonats
els handeproveir de serveis
queabansallànohi havia,
comara llum iaigua.Això té
un costmolt elevat i aquests
municipis gestionenuns
pressupostosmolt baixos”,

“NONOMÉS
HIHAGENT
INTERESSANT
ALACIUTAT”

“La gent sol pensar que estàs
penjat, aïllat. I no. Jo sóc una
personamolt social, que
m’agrada relacionar-meamb
la gent. Elsmeus veïns són
unaamericana i un canari,
que tenenquatre fills, i una
parella jove deBanyoles.
Amb les dues famílies
mantenimmolt bona relació.
Faig classes d’anglès amb
unadonade Londres, que és
professora a laUniversitat de
Girona. La gent interessant
nonomés és a les ciutats”,
explicaMarta, d’Ollers.

“Filla, tan llestaqueets i te
n’aniràs allà?”, li vadir la seva
marea Itziar Azconaquan li
vaanunciar quedeixava la
feinaaEuskaltel comaana-
listademercat i sen’anava
aPotes, als PicosdeEuropa,
a fermelmelades. “ABilbao
emfaltavenmoltes coses.No
estavabé, emqüestionava la
mevavida i emvaigadonar
quem’haviaperdut pel camí.
Undia vaig conèixer unagent
dePotes, emvapicar la cu-
riositat i vaig anar a veure-ho.
I vaigdescobrir queeraun lloc

Alprincipi li va costaruna
mica.No li funcionavasempre
el telèfon,ni tenia internet.
Això lavaobligaraparar i a
connectar-semésambella
mateixa. “Vaserunprocés
lentperquèhihahàbitsque
costa canviar.Peròamesura
queesvan tancantaquests
estímuls, s’obre lapossibilitat
d’estarencontacteamb la
naturalesa.Ara tornoa la
ciutataveure la família i els
amics,perexplicar-losquees
pot viuremillor,mésapoca
poc i ambmenys recursos”.

assenyalaÁngel Panigua,
geògraf del CSIC. Per aaquest
investigador, enaquesta
matèria cal deixar-se estar
de romanticismes i optar
per unavisiómés reflexiva.
“Espanya téunaestructura
territorial heretadade l’edat
mitjana, ambmoltes zones
debaixadensitat poblacional
imoltsmunicipis diminuts,
algunsdels quals queden
abandonats i només s’alcen
les ruïnes, testimonis d’altres
èpoques. És unapena, això?”,
consideraaquest investiga-
dor. “Nopodemobstinar-nos
amantenir esquemesde fa
quinze segles”.

emrefereixoamirar-launmoment, sinóestar
observant-la, embadalida, tota lanit, perquè resem
tapa lavista.Osentir els rossinyolsdesquearriben
a l’abril i se’nvanal juny. Sónpetits luxes”, exclama
ClaraGarí (Finisterre, 1955), directorade laNau
Côclea, uncentredecreació, producció idifusióde
projectesd’art contemporani, aGirona.Garíprimer
vaviureaCamallera, de500habitants, i d’allà va
passar a lamasia enquès’ubicaaquest centreartís-
tic, aunquilòmetreals aforesdelpoble.

“El canvimésgrande lamevavida, desprésd’haver
viscut aGalícia,Alemanya,Barcelona iMadrid, van
seraquests900metresquevaig ferdeCamallera
a laNauCôclea.Alpoble, vivia enunacasaambun
pati; hihavia carrers, gent.Enel fons, noeragaire
diferentdeviureenunapoblacióurbana.Arabé, va

molt bonic enel qual hi vivia
gent emprenedora, quevolia
fer coses. Vaig trobar lameva
actual sòcia, l’Alicia, i ens vam
embarcar a fermelmelades
naturals, Liebanatural.com.
Durantun temps, passavaels
capsde setmana i les vacan-
ces aPotes i feia400kmper
arribar a la feina, aBilbao.
Fins quevaig veurequeno
podiamés, vaigdecidir arris-
car-me, emvaig compraruna
casa ime’nhi vaig anar.
I és unade lesmillors deci-
sionsquehepresmai”.
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