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L’abandonament del món rural durant aquest segle, i especialment en la segona

meitat, ha estat una constant en l’àmbit de la Mediterrània. Masos i pobles de

la muntanya valenciana, catalana i balear van patir el despoblament com a

conseqüència de l’emigració a la costa, a l’estranger o a les grans conurbacions. 

És des dels anys vuitanta quan es reprèn l’interès per la recuperació d’aquells vells

paisatges oblidats. Persones que els varen habitar o els seus descendents; romàntics

que es delecten en la percepció estètica del paisatge; o simplement el ciutadà urbà que

cerca unes arrels, han propiciat el retrobament dels indrets de la memòria. 

De motivacions que duen el nourural a agafar les maletes i anar a viure lluny de la

ciutat n’hi ha moltes. Factors sociològics o materials han acurtat les distàncies, exis-

teix una major disponibilitat horària i econòmica i la societat té més consideració medio-

ambiental. 

En aquesta nova perspectiva, el nourural troba que la situació del camp no és la
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mateixa ara que fa unes dècades. Cal donar vida al paisatge, i per això és necessari

enderrocar o restaurar vivendes, dotar de serveis o habilitar als llocs un accés

adient. També cal crear les condicions que permeten els subministraments bàsics, i si

la tornada és permanent, caldrà serveis indispensables. 

En el cas d’activitats més esporàdiques en el món rural també s’ha de fer accessible

el paisatge agrari. Així, s’ha d’assenyalar els indrets a visitar, obrir nous camins o

restaurar els que hi havia, reutilitzar antigues infraestructures o actuar sobre els

elements patrimonials existents. 

Totes aquestes activitats suposen una pressió sobre l’entorn que pot transformar

els antics llocs pagesos en un semiespai urbà on l’home d’avui projecta les seues

necessitats, de forma que el paisatge rep una empremta desconeguda. és per això que

els elements identificatius es revaloritzen com a patrimoni i majorment s’acaben fol-

kloritzant, com és el cas de molins, camins empedrats, sénies o demés. 

Les noves presències al món rural són un repte i un risc. Repte perquè retornen la

vida a uns espais erms, i també perquè mantenen diversitat en la societat actual. Un

risc perquè l’excessiva presència als indrets agraris pot trencar aquest fràgil equili-

bri entre l’home i la natura, entre l’ésser i l’espai que el rodeja. En el qual tampoc no

fóra desitjable caure és en una folklorització dels nous espais habitats. Cal dotar-

los de vida pròpia i adaptar-los a una realitat canviant i global com la del segle XXI. 
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