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MEMÒRIA  DE  DIRECCIÓ 

 

 

El director i productor del documental Josep Gayà i Pau 

Soler vam néixer i vivim en un poble de la comarca de la 

Marina Alta. La nostra família i els nostres avantpassats 

van nàixer i viure en La Marina o altres comarques 

valencianes. Tenim unes arrels i una educació familiar 

plena d´usos i costums heretades de generació en generació. 

A mes, la mare de Josep era professora d’història.  

Coneixem bé el que som i aprenem de la cultura de les 

persones que venen a viure en el nostre territori, 

compartint sabers i enriquint-nos mútuament. 

 

Realitzant una investigació en diferents sectors de 

població sobre els nivells d´informació i coneixements que 

posseeixen sobre la historia valenciana, comprovem que una 

gran part de la població coneix molt poc d´on venim. S´han 

escrit llibres que tracten sobre la nostra historia, però 

no s´ha realitzat mai una pel·lícula documental d´estes 

característiques sobre este tema. Com a cineastes i 

documentalistes, Josep Gayà i Pau Soler pensem que es el 

moment idoni per a realitzar una pel·lícula documental que 

narre la nostra historia de manera didàctica, emocionant i 

entretinguda, amb una mirada sobre el grans esdeveniments 

de la nostra historia, però també intentant reflectir les 

diverses cosmovisions dels nostres avantpassats com 

persones senzilles i humils.   
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Si no sabem d´on venim, com podem saber cap a on anem?   

Rescatar la nostra historia i 

cultura es essencial per a 

desenvolupar-nos i mirar cap 

endavant. 

Poques dècades enrere, la 

majoria de persones de les zones 

rurals vivien de l´agricultura. 

Este àmbit ens feia ser molt 

respectuosos amb l´entorn, doncs 

la natura ens donava tot el que 

necessitaven per a viure.  

Les dones, majoritàriament 

invisibilitzades al llarg de la 

història, eren  la pedra angular 

de les famílies de la nostra 

regió. Treballaven la terra però 

també criaven els fills, 

portaven les feines domèstiques, 

cuidaven als majors, i 

usualment, administraven 

l´economia familiar.  

Reivindicar esta realitat es 

dignificar la seua aportació a la nostra història, cultura 

i economia. La igualtat de gènere es fonamental per a 

desenvolupar societats democràtiques i justes.   
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En la Comunitat Valenciana, el desenvolupament econòmic i 

el procés de modernització de 

les últimes dècades ha provocat 

la quasi desaparició de molts 

espais, sabers i oficis, faenes 

basades en allò que la natura 

proporcionava. L´adaptació de 

la vida humana al medi ambient 

va ser vital pels nostres 

ancestres i ho serà també en el 

futur. La inadaptació a la 

natura és una circumstància 

recent de les societats 

industrialitzades. 

Intentarem plasmar una memòria 

viva que mira cap al futur, 

aprenent de la nostra historia.   

Com podem col·laborar, des de el nostre àmbit professional, 

per fomentar el coneixement de la nostra historia?  Este 

qüestionant ens empenta a actuar, a posar el nostre granet 

d´arena per difondre una historia molt profunda, que ve de 

lluny i es sustenta en diferents cultures i civilitzacions 

que han habitat estes terres.   

Per a nosaltres es molt important investigar sobre les 

arrels de la nostra historia, per això recorrem el passat 

de les diferents 

civilitzacions que han 

viscut en el que hui 

coneixem com Comunitat 

Valenciana.  

Un documental d´estes 

característiques 

requereix diverses eines 

i estils 

cinematogràfics, es per això que contarem amb varios estils 

que aniran imprimint dinamisme i emoció al realt narratiu.  

Som conscients de les peculiaritat d´este documental, que 

vol recórrer milers d´anys d´historia, per això ens 
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centrarem en diverses èpoques i civilitzacions, 

diferenciant-les o no, mitjançant diversos temes que 

tractarem a mode de síntesi.  

L´equip tècnic que conformarem, ha treballat en varies 

pel·lícules documentals dirigides i produïdes pels 

directors en els últims anys, per el que la compenetració 

del equip es considerable.    

Volem aportar al debat sobre la desaparició de moltes arts, 

costums, oficis i cultures valencianes, analitzant les 

seues causes per intentar aportar solucions pràctiques i 

intentar evitar que desapareguin les que encara viuen. 

La proposta narrativa del documental serà la 

materialització d´este anàlisi.  

Durant la fase de preproducció, en la nostra investigació 

hem estudiat diverses possibilitats tècniques i narratives 

que plasmarem en el documental. Ací una mostra d´alguns 

moments que hem fotografiat que serviran de referència. 

Amb la col•laboració de:   

 


