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SINOPSI  

 

 

Venim de lluny, tant com des de fa mes de 300 mil anys. Som 

indígenes, fenicis, grecs, ibers, romans, germànics, 

africans, castellans, catalans, mallorquins i valencians. 

Un breu recorregut al llarg de la nostra llunyana història 

passant per les diferents cultures i civilitzacions que han 

deixat la seua petjada en el que som avui.  Saber d´on 

venim per a saber cap a on anem. 

Sinopsi breu: Un recorregut de 350 mil anys per la història 

de la Marina Alta i les comarques centrals valencianes. 
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MEMÒRIA DE DIRECCIÓ 

 

 

El director i productor del projecte 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 
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diverses cosmovisions dels nostres avantpassats com 

persones senzilles i humils.   

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.  
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Un projecte 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 projecte 

documental, que vol recórrer milers d´anys d´historia, per 

això ens 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.  
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Durant la fase de preproducció, en la nostra investigació 

hem estudiat diverses possibilitats tècniques i narratives 

que plasmarem en el projecte documental. Ací una mostra 

d´alguns moments que hem fotografiat que serviran de 

referència. 

 

 

 

MEMÒRIA DE PRODUCCIÓ 

 

 

 

 

El projecte documental Venim de lluny es conforma de: 

- 1 llargmetratge documental de 70 minuts de durada 

aproximadament.  

- Sèrie de 7 capítols de 20 minuts de durada aproximadament 

cada capítol, repartits en 7 èpoques diferents de la 

història de la Marina Alta i les comarques centrals 

valencianes. Els capítols son: 

1- Paleolític i Neolític. 

2-  Ibers.  

3- Romans. 

4- Al Andalus. 

5- Feudal. 

6- Moderna. 

7- Contemporània. 
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- 8 curtmetratges documentals d´uns 7 minuts de durada 

aproximadament cada un, sobre la història de 8 pobles de la 

Marina Alta: 

 1- Història de Dénia. 

 2- Història de Pedreguer. 

 3- Història de Benissa. 

 4- Història d´Ondara.  

 5- Història d´Orba. 

 6- Història de Poble Nou de Benitatxell. 

  7– Història de Els Poblets. 

 8- Història de Xaló.  

 

- 1 Llibre-Guió del projecte.  

 

Mirades Cooperativa Valenciana és una productora 

audiovisual ubicada en el poble de Pedreguer, en la comarca 

de la Marina Alta. El nostre 

equip, tècnics i artistes 

col·laboradors, son de la 

nostra regió. Coneixem molt bé 

la societat amb la que anem a 

treballar en el projecte 

documental i llibre-guió, 

perquè formem part activa 

d´estes comunitats. Escoltem 

amb atenció a les persones majors, i no tant majors, sobre 

la seua profunda preocupació de que desaparega una part 

molt important de la seua cultura i història. Entenem la 

seua angoixa perquè convivim amb elles quotidianament. 

Veiem com en el transcurs dels anys queda menys jove vivint 
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als pobles, provocant la despoblació de les zones rurals i 

sobre saturant les ciutats.   

Els dos directors hem produït i dirigit diversos 

documentals en el País Valencià que aborden diversos temes 

socials, culturals i històrics, alguns d´ells amb premis i 

reconeixements a nivell nacional i internacional: “Quan les 

gotes se fan pluja”, “El mercat del Riurau: crisi global 

solucions locals”, “Encontres d´exili”, “Els fils del 

tauler”, dirigits per Josep Gayà i “Green Paradise”, 

“Litoral de retrobament”,“Ladiversidad funcional, funciona” 

dirigits per Pau Soler,  son 

documentals que aborden en part 

diversos temes sobre la societat 

valenciana.  

L´últim projecte documental 

“L´art de la llata”, actualment 

en fase de postproducció, aborda 

qüestions  socioculturals i econòmiques sobre l´artesania 

de palma durant el S. XX en alguns pobles de la Marina.  

 

Tot el rodatge del documental ho realitzarem en el 

territori de la Comunitat Valenciana, on ens hem criat i 

vivim. Este coneixement profund de la nostra realitat serà 

un factor clau a l´hora de produir el documental. Moltes 

persones de la comarca col·laboren amb il·lusió en la 

nostra investigació, fent-nos més senzilla la nostra 

concepció dels temes a tractar.  Com anem a treballar 

directament amb les persones 

que fomenten els diferents 

aspectes de la nostra historia, 

la implicació, participació i 

col·laboració d´estes 

sondecisives per desenvolupar 

un projecte d´estes 

característiques.  



VVVEEENNNIIIMMM   DDDEEE   LLLLLLUUUNNNYYY      

UUUnnn   rrreeecccooorrrrrreeeggguuuttt   pppeeerrr   lllaaa   hhhiiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllaaa   MMMaaarrriiinnnaaa   AAAllltttaaa      iii   eeelllsss   ttteeerrrrrriiitttooorrriiisss   eeennnvvvooollltttaaannntttsss          

 

 

Pàgina - 10  

Al viure en la zona on rodarem, no necessitarem 

d´allotjament, abaratint notablement els costos de 

producció i el desgast característic en el equip d´un 

rodatge.   

Els desplaçaments son curts entre els pobles i territoris 

(localitzacions) on treballarem: Pedreguer, Gata, Denia, 

Xàbia, Xaló, Pego, Ondara, Vall de Laguar i de Gallinera,  

València, Alacant, Gandia, Cullera, Benidorm, 

Tavernes,estan relativament prop uns dels altres, el que 

beneficiarà notablement els ritmes del rodatge.  

En els pobles rurals es mes complicat treballar en el 

sector audiovisual, doncs en les ciutats es desenvolupa 

molt més esta activitat per ser on es concentra major 

nombre de professionals vinculats 

a este sector. Així en les zones 

rurals és mes complicat aconseguir 

l´equip tècnic i artístic, a més 

de les fonts de finançament. Amb 

este documental volem involucrar a 

tècnics i artistes locals del 

sector dinamitzant, en la mesura 

de les nostres possibilitats, 

l´activitat econòmica i oferint alternatives als 

treballadors audiovisuals, per així intentar evitar 

l´emigració de professionals de les zones rurals cap a les 

ciutats o altres països en busca 

d´ocupació laboral. 

Crearem una arxiu audiovisual 

d´alta qualitat o mode de 

videoteca cultural històrica que 

serveixi tant per a acadèmics, 

historiadors,arqueòlegs,estudian

ts i professorat, com per a les persones comuns 

interessades en la seua història. 

Actualment el format audiovisual es el mes atractiu i 

massiu per a la majoria de la població, especialment els 
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joves. Som conscients de la importància d´este projecte i 

la seua divulgació es part essencial del projecte, per eixe 

motiu volem presentar el documental en diverses escoles, 

instituts i universitats del nostre territori, generant un 

debat i  reflexió en el alumnat i professorat. Però no sols 

volem anar als centres educatius, també presentarem el 

documental en diferents pobles del País Valencià i Espanya. 

Oferirem el documental per la seua difusió als mitjans de 

comunicació autonòmics que compartim llengua: A Punt, TV3 i 

IB3, entre altres, així com altres mitjans de caràcter 

nacional i internacional.  

Els festivals de cinema nacionals i internacionals seran 

altres espais on difondrem el documental.  

 

 

CONTEXT   I   TEMÀTICA 

 

 

La nostra història es molt profunda i diversa. Grans 

civilitzacions han habitat estes terres durant segles, 

deixant la petjada sociocultural del que som hui. No 

obstant, durant els últims 40 anys s´han produït canvis 

radicals en la nostra idiosincràsia i cosmovisió. De ser 

una societat basada en l´agricultura, el comerç i 

posteriorment també en la menuda indústria familiar, a 

convertir-nos en una societat depenent quasi exclusivament 

de l´industria del turisme.  

La historia des dels primers pobladors al territori 

llevantí data de mes de tres cents mil  anys i està 

intrínsecament lligada a la historia de part de la 

península ibèrica y d´altres  pobles de la Mediterrània.  
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Des de fa mes de 300 mil anys fins fa unes poques dècades, 

hem passat de ser una societat on les relacions 

socioculturals i laborals es basaven  en el suport mutu, a 

una basada en l´individualisme, posant el valor material en 

el centre de la nostra vida. No es que ens passe 

exclusivament als valencians, esta cultura s´ha instal•lat 

a nivell global.  

La nostra història son les nostres arrels. La gent gran ha 

viscut uns moments de canvis profunds, del món del 

compartir en comunitat al món de la Tv i els mòbils. Tot 

transcorre massa apresa. Tenim que parar-nos i reflexionar, 

mirar enrere, aprendre dels aspectes positius i negatius 

del passat per a poder caminar amb fermesa cap al futur. 

Conèixer que som, qui som.  Una pel•lícula documental 

d´estes característiques ajudarà a la comprensió de la 

nostra historia. D´on venim? doncs Venim de lluny. 
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GUIÓ  

 

 

Proposta de realització 

 

Venim de lluny és un projecte documental compost per 

diferents blocs narratius, vertebrats al seu torn per 

diversos estils audiovisuals que es complementen entre si.  

 

 

Proposta estètica i tècnica 

 

Una projecte documental d'estes característiques requerirà 

d'un llenguatge audiovisual que acompanye de manera 

senzilla i subtil el relat narratiu, accentuant els moments 

de major càrrega emocional. Per a açò comptarem amb una 

gran varietat de ferramentes del llenguatge cinematogràfic 

que aniran a to amb els diferents moments de l'estructura 

narrativa. Durant les escenes d'entrevistes i converses el 

llenguatge audiovisual serà subtil i s'assentarà en els 

pilars cinematogràfics clàssics, enfocant tota l'atenció de 

l'espectador en el relat narratiu. En les escenes on 

apareix la natura-narrador i les d´animació i com a 

contrapunt del llenguatge audiovisual “formal”, l´estil 

adoptarà un paper senzill, irònic, amable, qüestionador i 

directe, descodificador de codis.  

Per a dinamitzar el ritme del relat, assentat en una 

estructura narrativa que transcorre cronològicament, 

utilitzarem diferents estils audiovisuals i diversos 

recursos estilístics: 
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1- Entrevista i conversa. Tant els especialistes com les 

persones majors narren a mode d´entrevista individual, 

diàleg o conversa entre ells, ja siga ubicats en un 

espai natural a l´exterior: muntanya, castell, cova, 

etc. com a l´interior d´una casa, estudi, laboratori, 

universitat, museu, etc.  

 

A- Historiadors, arqueòlegs i especialistes. Caràcter 

informatiu. Amb predomini de plànols mitjans. 

B- Persones majors. Caràcter proper-emocional. 

Prioritzant els primers plànols.  

 

 2- Narració. La natura i el medi sempre han estat al 

 nostre entorn. A mode de poesia visual mostrem imatges 

 acompanyades segons la imatge a mostrar de dos veus en 

 off, masculina i femenina que apareixen ocasionalment 

 com a complement del fil narratiu del documental. El 

 ritme és pausat d´acord al equilibri singular de la 

 natura que mostrem en les imatges. Els diferents bens 

 de la natura i del patrimoni històric narren de manera 

 reflexiva i irònica, completant la informació del 

 relat narratiu exposada en les entrevistes i 

 converses.   Per exemple: imatges dels cireres en flor 

 de la Vall de Laguar mentre escoltem una veu femenina 

 narrant en primera persona el que ha viscut en algun 

 moment particular de la seua història. És la veu dels 

 cirerers. 

 

 3- Animació.Utilitzarem este recurs en dos contextos: 

 

A- Alguns moments rellevants de la història que estan 

ben documentats els tractarem amb una breu animació 

de personatges destacats conversant entre ells, com 

per eixemple, la negociació entre el rei Jaume I i 

Al Asrak o la conversa de Roc Chabàs amb altres 

historiadors.  
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B- Però la quotidianitat del poble senzill no ha estat 

quasi documentada, així tractarem algunes escenes 

d´animació de converses entre persones, com 

llauradors parlant sobre temes d´agricultura o 

dones que conversen animadament sobre temes 

familiars o dos comerciants de pansa negociant, 

etc.   

 

4- Dibuixos. il·lustren les diferents èpoques amb el 

mateix estil i forma que els dibuixos animats. 

Utilitzarem els dibuixos per mostrar la informació que 

narren els especialistes.  Farem servir el plànols 

generals de paistage: pobles, ports, castells, 

vaixells, etc. En alguns moments alguns d´ells 

s´animen per transformar la dinàmica del relat i 

converteixen l´escena en una animació. 

 

5- Ficció(Recreació). Per il·lustrar alguns ambients i 

entorns i com a complement de la narrativa parlada, 

mostrem diverses escenes breus de ficció que recreen 

el moment històric que abordem en l´escena. Predominen 

els plànols curts i detalls. Utilitzarem també el 

recurs estilístic de plànols subjectius d´una persona 

en diferents moments de la història (l´espectador es 

clava en la pell del personatge, la imatge de la 

càmera són els seus ulls) ubicats en coves, castells, 

muntanyes, platges, camps, cases... Este recurs ens 

ajudarà a endinsar-nos en el món dels nostres 

avantpassats. 

6 - Gravació de gran diversitat de recursos del 

patrimoni històric del nostre territori. Coves i 

pintures rupestres, troballes d´utensilis, tresors, 

escultures, monedes, castells, carrers antics de 

diversos pobles, vaixells antics afonats i altres 

recursos arqueològics de diverses troballes en les 

diferents èpoques. Aportaran suport visual a la 

informació narrada en les entrevistes i converses. 
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7 –Fotos retocades i efectes visuals de reconstrucció 

del paisatge. Per il·lustrar alguns dels paisatges 

desapareguts, modifiquem algunes imatges actuals. Com 

exemple, el peu de la muntanya de la Sella envoltat de 

cultiu de blat em compte de carreteres i magatzems. 

8- Arts plàstiques. Alguns moments històrics han segut 

il·lustrats per artistes. Hem pogut desxifrar molts 

elements d’estudi de la nostra història. Mostrarem 

algunes representacions plàstiques, com la famosa 

pintura de l´expulsió dels moriscos des del port de 

Dénia, entre altres. Este recurs aporta suport gràfic 

al relat.  

 

9 - Gràfiques i mapes.  Per completar la informació 

narrada pels entrevistats i narradors, diverses 

gràfiques i mapes exposaran dades concretes de 

diferents èpoques de la nostra història, remarcant 

l´any en diferents moments. 

 

10 -Fotos d´arxiu S. XIX i XX. Algunes fotografies 

històriques del S. XIX i XX ens mostraran com eren 

objectivament els paisatges, pobles, infraestructures, 

cultius, vestuaris, estris, rostres, etc. Este recurs 

documental donarà suport informatiu al relat dels 

especialistes i persones majors. 

 

11 -Audiovisual. S.XX i XXI. A partir de la segona 

meitat del S. XX, les imatges en moviment comencen a 

documentar part dels nostres pobles. Algunes de les 

poques imatges d´eixa època aniran incrementant-se a 

mesura que passen les dècades del S. XX. Durant la 

resolució del documental, que aborda des dels anys 70 

fins l´actualitat, les imatges audiovisuals prenen el 

protagonisme narratiu. 

 

 

12 – Imàgens d´actualitat en càmera lenta. Imàgens de 

persones dels diferents pobles i ciutats de la comarca 

Matina Alta en la seua vida quotidiana en espais 
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públics, gravades a càmera lenta, actuaran de 

contrapunt amb la resta d´imatges del passat. 

Prioritzarem les gravacions en mercats i activitats 

culturals i recreatives.    

 

 

Estructura narrativa 

 

Blocs narratius: 

El projecte documental estarà conformat per sis blocs 

narratius, el desenvolupament dels quals s'estructurarà al 

llarg de 3 actes. Les característiques de cadascun 

d'aquests sis blocs narratius, que s'entrellaçaran d'acord 

al desenvolupament i ritme del relat, són: 

 

1. –Entrevistes i converses.  

A- Diferents historiadors, arqueòlegs i especialistes 

narren part de la nostra història.  

B- Testimonis de persones majors conten en primera 

persona part de la historia del S. XX. 

 

Especialistes a entrevistar(historiadors, escriptors, 

arqueòlegs, professors, arxivers, investigadors:  

- Virginia Barciela González. Dra. en Història i 

Arqueòloga. Col·laboradora Honorífica del Departament de 

Prehistòria de la Universitat d'Alacant i professora 

externa en el Màster d'Arqueologia Professional de la 

mateixa universitat. Especialista en la realització 

d'estudis d'Art Rupestre, amb nombroses direccions sobre 

aquest tema -inclosa la codirecció de l'Inventari d'Art 

Rupestre de la Comunitat Valenciana. 
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- Josep Ahuir. Coordinador de l´Institut d´Estudis 

Comarcals de la Marina Alta (IECMA)  

- Pasqual Costa Cholbi. Arqueòleg, historiador i escriptor. 

Especialista en prehistòria i cultura ibera. Ha escrit, 

entre altres llibres, “Pedreguer, Memòria d´un poble” 

- Alicia Lujan. Arqueòloga, Màster en Gestió de Patrimoni i 

Co-directora jaciment de Banys de la Reina, Calp. 

- J. Emili Aura. Catedràtic de Prehistòria de la 

Universitat de València.  

-Josep Castelló. Llicenciat en Geografia i Història, 

especialitat en Arqueologia per la Universitat de València.  

Arqueòleg i Documentalista. 

- Rosa Serer. Arxivera municipal de Dénia i especialista en 

història medieval i moderna. 

- Josep Antoni Gisbert. Arqueòleg i Director del Museu 

Arqueològic de Dénia i cap del Servei Municipal 

d´Arqueologia.  

- Rubèn Vidal. Historiador i Arqueòleg. Tècnic de Patrimoni 

Cultural a Xaló. Arqueologia, gestió i difusió del 

patrimoni.  

- Joan Seguí, Tècnic del Museu d´Etnologia de València. 

- Jose Luis Menéndez. Tècnic en la Unitat d´exposicions i 

Difusió del Museu Arqueològic Provincial d´Alacant (MARQ).  

- Carles Mulet Grimalt. Llicenciat en Filologia Catalana 

per la Universitat d’Alacant, professor i escriptor. Dins 

la seua obra de creació literària, cal destacar els llibres 

de narracions ELS MONS D’AIXA (premi Vila d’Ondara), AMARG 

COM EL SÈVER (premi Vila d’Alaquàs) i COSSOS I 

MOSSOS (premi 25 d’Abril de Benissa) 

- J. Miquel Almela.Arxiver Municipal de Pego a l`Ajuntament 

de Pego. 
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- Jaume Buigues. Historiador. Especialista en cultura 

popular i etnologia. 

- Patricia Miñana. Historiadora e investigadora. 

- Imma Mengual, Artista visual y Profesora de la Facultat 

de Belles Arts d´Altea (Universitat Miguel Hernández). 

Escriptora de “Alimentació i Art en España. Una íntima 

relació històrica”. 

- Fernando Paris. Constructor i especialista en 

arquitectura històrica en la Marina Alta.  

- Pepa García. Professora i historiadora. Presidenta de 

l´Associació per a la Recuperació del Patrimoni Cultural de 

Pedreguer.   

- Testimonis de gent gran. Persones majors que han viscut 

part de la història del S. XX.  

 

 

2.-Narració. La natura i diverses infraestructures del 

patrimoni històric són les narradores del projecte 

documental. 

 

3.- Animació. Converses entre varios personatges tant de 

rellevància històrica com senzilles, llauradores o 

artesanes. Les escenes no excedeixen els 30 segons de 

durada i la durada total de les escenes és de 5 minuts 

aproximadament. Cada escena afegirà informació 

complementària a la narrativa, dinamitzant el ritme del 

relat i imprimint-li un caràcter distès i jovial. Alguns 

moments històrics que considerem més rellevants 

s’il·lustraran amb una senzilla animació, escena 

composta per pocs plànols de context i un diàleg o 

conversa de personatges, tant de gran importància 

històrica (líders, reis, governants, etc.) com les grans 

majories de població invisibilitzades per la història i 

que representen a les comunitats que habitaven el nostre 

territori en diferents èpoques (caçadors-recol·lectors, 

llauradors, ramaders, artesans, comerciants, artistes, 

pescadors, etc.) 
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Escenes breus animades: 

- Ritu entre persones d´un clan en la cova de Petracos 

(prehistòria) 

- Acció entre indígenes, fenicis i grecs (llauradors i 

comerciants). 

- Reunió d´Anibal amb líders indígenes ibèrics del seu 

bando. 

- Reunió entre líders musulmans i visigots. 

- Reunió entre Jaume I i Al Asrak. 

- Conversa entre valencians musulmans mentre són 

deportats. 

- Conversa entre Roc Chabás i altres persones. 

- Conversa en una altre país d´una família d´emigrants 

valencians. 

 

4- Explicacions d´ un historiador sobre la ubicació 

arqueològica on es troben a un grup de persones. 

Exemple: quan tractem l’època dels romans mostrem a un 

historiador en l´almadrava d´Els Poblets explicant, 

amb el suport visual d´una animació en tres dimensions 

(ja realitzada) projectades sobre les 

infraestructures, a un grup de xiquets, joves o/i 

adults sobre la història d´eixa infraestructura romana 

i el seu context. 

 

5 - Escenes de ficció recreades. Diverses escenes 

breus de ficció recreen i contextualitzen visualment 

la narració dels especialistes, aportant informació 

relevant al relat. Les diveres escenes de ficció 

recreades són: 

 

- Reunió entre militars romans. 

- Conversa entre una musulmana, una cristiana i una 

jueva. 

- Conversa entre llauradors i comerciants a l´època 

contemporania.  
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- Conversa entre dones i xiquets dins del túnel del 

castell de Dénia mentre bombardegen.  

- Conversa entre persones sobre la mort del dictador i 

el restabliment de la democràcia. 

 

 

6 - Imatges audiovisuals contemporànies. Una successió 

d´imatges audiovisuals muntades cronològicament 

il·lustraran breument alguns moments de les últimes 

dècades d’este territori, per apuntar les 

transformacions que s´han produït fins l’actualitat. 

 

 

 

Estos sis blocs narratius que conformen l´estructura són 

els que relaten la història cronològicament, caminant i 

coneixent les diferents èpoques i civilitzacions que han 

habitat estes terres. Destacarem set èpoques i 

civilitzacions:  

 

8-   Paleolític i Neolític. 

9-  Ibers.  

10- Romans. 

11- Al Andalus. 

12- Feudal. 

13- Moderna. 

14- Contemporània.  

 

Les característiques d´este documental requereixen no poder 

aprofundir a fons en les set èpoques ni en els sis temes 

que exposem, així que a mode de síntesi, dins de cada època 

explorarem diferents temes, que són eixos fonamentals de 

les societats.   
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Els temes a tractar en cada època son: 

1- Organització sociopolítica i econòmica. 

2- Dieta. 

 3- Art. 

 4- Relació amb la natura. 

 5- Infraestructures i arquitectura. 

 6- Tecnologia.  

 

 

Escaleta de guió per seqüències  

 

Introducció 

 

- Imatge aèria de diversos paisatges del territori. 

Poema. 

- Prehistòria. Paleolític. 

- Neolític.  

- Ibers. 

 

Desenvolupament 

 

- Romans. 

- Visigots. 

- Al Andalus. 

- Feudal. 

- Moderna.  

- Contemporània I 

Resolució  

- Contemporània II  
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Escaleta de guió  

Venim de lluny és una pel·lícula documental composta de 

tres actes, que es corresponen amb l'estructura narrativa 

clàssica: Introducció, desenvolupament i resolució. Cada 

acte s'estructura de diferents seqüències conformades per 

diverses escenes. Els sis blocs narratius estan 

intrínsecament lligats als estils cinematogràfics i als 

recursos estilístics anomenats anteriorment, per imprimir 

un ritme dinàmic i emocionant durant el transcurs de 

l´obra. Al abordar una història de tants anys, no ens 

detindrem en molts dels esdeveniments que s´han succeït, 

seleccionarem alguns que considerem destacats i els 

narrarem a mode de síntesi, per dinamitzar i agilitzar la 

construcció del relat narratiu.  

 

 

Escenes 

 

(les escenes es marquen amb el signe  - i les seqüencies amb ·  

 

1º Acte. Introducció (12 min. aprox.) 

 

· 1ª Seqüència. Prehistòria, Paleolític i Neolític.  

L’etapa que comprèn entre 350 mil anys fins fa 3 .000 

aproximadament. (7 minuts aprox.) 

- El projecte documental inicia amb diverses imatges aèries 

mostrant diferents paisatges del territori mentre escoltem 

la veu del narradora que recita un breu poema sobre la 

nostra historia. 
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Dron imatges des de: 

- Muntanya coll de rates.  

- Vall de Laguar.  

- Segaria. 

- Pedreguer, 

- Denia. Castell. Montgó. 

- Poble Nou. 

- Benissa. 

  

Narradora: “Vivim en una terra de mar envoltada de 

muntanyes, ubicada en una punta de l´est de la penísnula 

ibèrica, mirant al meditarrani i fora de les rutes 

terrestres del nord al sud. Amb un clima suau i terres 

riques en natura diversa. Amb una llarga història 

d´alegries i tristesses, on molts móns van confluir, 

configurant un gran ventall de cultures extraordinaries. 

Ací estem encara, i es que… Venim de lluny). 

 

- Imatges actuals en càmera lenta de persones diverses en 

diferents espais públics i camps valencians. 

       

(Recursos estilístics empleats: Conversa entre 

especialistes:Virginia Barciela González i Emili Aura 

Pasqual Costa Cholbi, Rubèn Vidal, Imma Mengual. Amb el 

suport d´imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics 

animats i inanimats). 

- Imatges de diverses coves i llocs on vivíem les persones 

de la prehistòria. Aborden breument els inicis de la 

humanitat. Les primeres comunitats de sers vius antecedent 

a les humanes neixen a Àfrica i daten de fa 1 milió vuit 
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cents mil anys. Al nord de la península ibèrica s´han 

trobat restes d´humans en Atapuerca de fa 800 mil anys. 

 (Imatges retocades amb efectes visuals que il. lustren el 

que narren els especialistes) 

- Geografia. En este territori el mar arribava uns 15 

kilòmetres terra en dins, formant grans maresmes. 

Actualment encara subsisteix la marjal de Pego i 

l´Albufera, entre altres. El clima va calfant-se, les 

maresmes desapareixen i el mar enrederint paulatinament. 

Tant este territori com altres regions mediterrànies 

adquireixen excel·lents característiques geogràfiques per 

habitar. 

(Imatges gravades de les ubicacions anomenades, d´arxiu i 

dibuixos gràfics animats i inanimats + Imatge de planol 

subjectiu en algunes coves anomenades):   

- Les primeres troballes d´habitants d´este territori daten 

de 350 mil anys, apareixen  en la cova de Bolomor, a 

Tavernes de Valldigna, així com les primeres evidències de 

foc controlat de la Península Ibèrica, fa uns 150.000 anys. 

Les primeres comunitats humanes tenen la mateixa 

característica de totes les societats posteriors fins el S. 

XX: constituïen societats integrades en el medi. Eren 

nòmades, caçadors-recol·lectors i s´organitzaven en clans 

tribals que vivien en coves i controlaven, o ho intentaven, 

les terres de cada vall.  

- En el nostre territori hi ha multitud de petjades de vida 

humana que daten d´esta època: En la Cova Negra de Xàtiva 

descobrim varies evidències importants del món Neandertal. 

En la Cova Foradada d´Oliva, vora la marjal, hi ha restes 

humanes del Neandertal clàssic. En la Cova de les Calaveres 

de Benidoleig i Cova del Corb a Ondara del Paleolític 

inferior final o mitjà. En el Paleolític superior tenim la 

Cova de la Foradada de Xàbia, on trobem les evidències de 

l’Homo sapiens sapiens, de fa 34.000 anys. També a 

Pedreguer trobem les restes en les Covetes del barranc del 
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Càfer, cova de la Penya del Cingle, cova del Randero i Cova 

del Comte (actualment en investigació científica, on s´han 

trobat gravats i pintures) que daten del Paleolític 

superior, però tb de etapes posteriors (Neolític, 

Eneolític).  A Teulada la Cova de les Cendres i en la Roca 

de la Vall d´Alcalà trobem restes animals diferents al 

conill i cérvol (habitual animal de caça), com cabres, 

cavalls i fins a foques. La Cova Fosca de la Vall d´Ebo 

també té gran importància datada en la prehistòria.  

- Mitjançant l´art plasmat en alguns gravats i pintures 

rupestres, com en la cova d´Altamira on apareixen bisons, 

senglars, cavalls i bòvids, podem saber quina dieta tenien 

les comunitats prehistòriques. Amb el descobriment del 

control del foc, els caçadors-recol·lectors s´alimentaven 

de la caça d´animals, vegetals, fruits, serps i insectes.  

L´art i la gastronomia van lligats en les diferents èpoques 

històriques. 

- Escena amb l´especialista Joan Seguí en el Museu 

Etnològig de València explicant als assitents interessats 

sobre diversos aspects de les societats prehistòriques 

valencianes.  

-  La Marina, la Safor i les comarques centrals valencianes 

presenten una gran varietat d´art rupestre de gran 

rellevància a nivell nacional, inclús internacional. 

L’espoliació d´este tipus d´art per a fins econòmics i 

col·leccions privades ha segut una constant en el nostre 

territori. El Santuari del Pla de Petracos, situat al terme 

municipal de Castell de Castells, constitueix un dels més 

destacats exemples de tota Europa d'Art Macroesquemàtic. 

Està declarat com a Bé d'Interès Cultural i Patrimoni de la 

Humanitat. Sabem que les dones eren les que feien l´art 

rupestre pel traçat de les línies, així com també eren les 

xamanes dels clans. El dibuix que representa l´Orà, a 

Petracos, és una dona. 
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- Escena d´un dibuix que comença a animar-se: Acció de 

persones d´un clan: Tres persones participen en una ritu 

espiritual en la cova de Petracos. 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats, imatges de ficció, imatges actuals de 

llauradors): 

- Neolític. La revolució neolítica es va produir de manera 

independent a partir d’almenys sis regions del planeta, 

sense contacte entre si, conegudes com els bressols de la 

civilització: Àsia occidental, la Xina oriental, Nova 

Guinea, Mesomèrica, Serralada dels Andes, Amèrica del Nord 

oriental, i possiblement també l'Àfrica subsahariana i 

l´Amazònia. 

- Fa uns 9 mil anys arriben al nostre territori persones 

que van emprendre un llarg viatge, durant el transcurs de 

diverses generacions, des del mediterrani oriental i 

Mesopotàmia (actual Iraq-Iran) entre els rius Tigris i 

Èufrates i van establint-se per tota la costa mediterrània 

del nord d´Àfrica i Europa. Quan arriben a estes terres hi 

ha una hibridació entre les cultures del paleolític i 

neolític. És el període de la història humana en què 

apareix i es generalitza l'agricultura i el pasturatge 

d'animals (bestiar). Naixen les societats agràries. En el 

Neolític sorgeixen els primers poblats i assentaments 

sedentaris humans. Generalment, però no necessàriament, va 

ser acompanyat pel treball de terrisseria que servia per 

emmagatzemar els excedents del productes agrícoles i 

animals, és el naixement del comerç. 

- El vi, la llet i formatge són nous aliments elaborats que 

transformen les relacions de les dones, que comencen a ser 

independents alimentant els nadons amb farinetes i no han 

d’estar alletant contínuament. La població creix 

exponencialment. 
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(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats que il.ustren el relat narratiu + fotos 

retocades). 

- En este territori tenim evidències dels primers poblats 

de l’època neolítica a la Vall de Gallinera i Castell de 

Castells. 

- Un enorme avanç fou  l’invent de la roda i posteriorment 

els carros. El cultiu principal era el blat i altres 

cereals. 

- El Neolític i les primeres edats dels metalls són 

representatives a la cova Ampla del Montgó.  

- En cada regió de la península ibèrica (Catalunya, 

Euskadi, Castella, Galícia, Andalusia, etc.) les cultures 

són bastant diferents entre si. 

- Amb l'inici de l'edat del bronze, 3-4 mil anys,  va 

destacar  una cultura anomenada bronze valencià. Tenim les 

primeres evidències de Tombes i Ídols. La societat es 

jerarquitza.  

 

Encara que escassa, va sorgir la metal·lúrgia, i el seu 

major exponent és el tresor de Villena,  segon conjunt 

d'orfebreria més gran d'Europa. L´activitat agrícola 

principal continuen sent els cereals. A Gata de Gorgos 

trobem alguns molins de mà d´esta època, com també alguns 

teixits en la Cova del cingle de Pedreguer. 

Els assentaments presentaven emmurallament si estaven 

situats en zones de difícil accés.  

Hi ha vestigis considerables de la cultura del bronze 

valencià en l´illa de Portitxol ubicada en el cap de Sant 

Martí de Xàbia. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_del_Bronze
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metal%C2%B7l%C3%BArgia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tresor_de_Villena
https://ca.wikipedia.org/wiki/Orfebreria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Muralla
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· 2ª seqüència. Ibers (700 aC.- 200 aC.). (5 min. aprox.) 

(Especialites: Pasqual Costa Cholbi Emili Aura, Alicia 

Lujan, Josep Ahuir i Carles Miret). 

Part d´esta seqüència es gravarà en els estudis d´un 

programa de radio.  

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats que il.ustren el relat narratiu, imatges actuals 

càmera lenta). 

- Fa 2.650 anys arriben a estes terres els Fenicis, 

procedents de l´actual Palestina, Síria i Líban i en menor 

mesura els grecs. Formen diversos poblats. No conquereixen, 

els acullen perquè porten innovacions desenvolupades com el 

ferro, el color púrpura, el vi i la dacsa, entre altres 

bens. La hibridació dels fenicis i grecs amb els indígenes 

de l´edat del bronze origina la cultura ibera. 

- Escena d´un dibuix de tres persones, indígena, fenici i 

grec, que comença a animar-se: Els tres porten productes 

per comerciar, tan elaborats com fruites i verdures. 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats que il.ustren el relat narratiu). 

- Una de les principals activitats econòmiques dels 

fenicis, van ser les salaons de peix que col·locaven en 

àmfores de ceràmica realitzades en fang de variadíssims  

dissenys, que després transportaven per tot el mediterrani. 

La producció d'oli i el cultiu de les vinyes a la península 

es va iniciar amb els fenicis, on hi van trobar un lloc 

ideal per a la seva explotació. 

- El mite de Hemeroscopeion, suposada ciutat creada pel 

grecs sense aclarir encara la ubicació, és un misteri per 

resoldre  

- Els ibers comencen afundar molts poblats anomenats 

Opidums. 
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El poblat iber de la Bastida de les Alcusses en Moixent, de 

2.500 anys d’antiguetat, és un assentament prominent d´esta 

cultura.  

En la Marina Alta contem més de 50 poblats ibers. Al Montgó 

s´ubiquen quatre grans assentaments que abarquen tot el 

període cultural ibèric: L´alt de Benimaquia i la Plana 

Justa a l’època antiga, el Coll de Pous, a la plena i el 

Pic de l’àguila a la tardana.  L´alt de Benimaquia és un 

dels assentaments més importants de la Mediterrania 

Occidental, amb destacades influències fenícies i on es 

documenta la producció de vi en l’època ibèrica antiga. En 

el jaciment de la Cova de les Bruixes a Benitatxell 

s'engloben totes les cultures que han passat per aquest 

municipi, des dels ibers fins als primers pobladors 

cristians, destaca la presència andalusina. 

-L´organització sociopolítica es construeix de manera 

jeràrquica.  

Els guerrers, com en les cultures posteriors, són de gran 

rellevància. 

(Imatges gravades i retocades de cultius de blat i altres + 

Imatge de recreació d´una persona elaborant pá) 

- Creen moltes explotacions agropecuàries que posteriorment 

acabaran en viles romanes i mes tard en alqueries 

musulmanes.  La majoria dels pobladors són llauradors, 

ramaders i comerciants. Cultiven blat per a l´elaboració de 

pa, aliment bàsic de la nostra dieta fins l´actualitat. 

També produeixen altres cereals, vi, oli, fruits i altres 

bens. 

- Els grecs s'alimentaven de cereals, llegums, pa, olives, 

formatge i fruita, peres, pomes, magranes, codonys, raïm i 

figues. El seu menjar era frugal. «Diaita» o dieta, és una 

paraula d'origen grec i significava manera de viure, feia 

referència a l’alimentació i els exercicis gimnàstics. 
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- Construeixen infraestructures i vies de comunicació 

importants com La Via Eraclea (després Via Augusta) que 

comunica el nord i sud, per l´interior, del País Valencià. 

- Els ibers coneixien diverses llengües, principalment 

convivien en tres alfabets diferents: un influenciat pels 

fenicis, altre pels grecs i les llengües  locals. Encara no 

sabem que signifiquen les paraules dels seus alfabets. La 

llengua ibèrica desapareix amb la conquesta romana.   

- Una de les arts més emblemàtiques de l’època és 

l´escultura La dama d´Elx. 

- Escena d´un dibuix que comença a animar-se d´una conversa 

entre Aníbal i líders indígenes ibèrics.  

      - Aníbal: Si ens unim tots podem fer front als                               

romans. Es l´única alternativa. Junteu a tota la vostra    

gent, del sud i del nord, de  l´est i de l´oest, de les 

 muntanyes i de la mar i expliqueu-los eixa necesitat. 

 Pronte passarem a l´acció.  

 - Líder indígena: Ho compendran, ningú vol estar sota 

 el poder de l´imperi.  

 Tots afirmen. 

 

- Guerres púniques. En esta època hi havien dos grans 

potències imperials i rivals a la mediterrània: Roma i 

Cartago. Per por a ser agredits pels romans alguns poblats 

es fortifiquen, és el cas de la Penya de l‘Àguila en el 

Montgó. 

L´any 218 aC. desembarquen per Tarragona els romans per 

conquerir la península. Els ibers liderats per Aníbal Barca 

els fan front i, primerament els derroten i els 

persegueixen fins a cercar Roma, estan a punt de conquerir-

la i canviar la història de la humanitat, però els 

cartaginesos més conservadors traeixen a Aníbal, que 

finalment és derrotat. Les guerres entre cartaginesos i 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerres_p%C3%BAniques
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romans acabaren amb la civilització autòctona i 

desembocaren l'any 215 aC, en el sotmetiment de tot el 

litoral valencià a l'autoritat militar de Roma, que 

conquereix gran part de la península ibèrica. Els pobles 

ibers són assimilats, i els vencedors imposen la cultura 

que arriba fins l´actualitat (llengua llatina, dret romà, 

etc.) 

- Escena d´un dibuix que comença a animar-se dels romans 

occupant gran part de la peninsula ibèrica. 

Narradora (mentre veiem imatges de roques, pedres i 

muntayes fundides amb l´animació):  La primera conquesta de 

les nostres terres. Imposició per la força d´una nova 

cultura que ens arriba fins avui. L´imperi ocupa gran part 

de les terres mediterrànies i europees, però molts pobles 

resisteixen al invasor. Roma es basa en l´esclavisme i 

estableix les clsses socials, el que provocarà al llarg 

dels segles grans injustícies i nombrosos alçaments de les 

gents mes humils, les i els oblidats de la història.    

Clímax de la introducció. 

 

2º Acte- Desenvolupament (Minut 12) 

 

· 1ª seqüencia del 2º acte. Romans (200 aC. – 400 

dC.)(10min. aprox.) 

(Especialistes: Josep Ahuir, Alicia Lujan, Ximo Bolufer, 

Fernando Paris). 

- Escena de ficció recreada de tres militars romans mirant 

tres mapes sobre l´ocupació de la península ibèrica: un de 

la mediterrània, altre de la península ibèrica i l´últim 

mapa de la costa est de la península.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerres_p%C3%BAniques
https://ca.wikipedia.org/wiki/215
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(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals 

càmera lenta). 

-La romanització s´imposa mitjançant la seua llei, el seu 

dret i la seua república. Este territori depèn de Tarraco, 

que al mateix temps depèn de Roma. 

És la primera ocupació militar i cultural en estes terres. 

El deliri per assolir títols romans, tant per a les 

persones com per a les ciutats, duu a la divisió de la 

societat en classes. Les primeres ciutats a assolir 

estatuts jurídics importants són: Valentia, Illici Augusta 

(Elx), Saguntum, BisgargisEdeta (Llíria); Lucentum 

(Alacant); Saetabis Augusta (Xàtiva) i Dianium (Dénia). 

L´imperi romà fa servir l´esclavisme per enriquir-se i 

augmentar el seu poder.  

- A la Marina i arreu del País Valencià es creen 

innumerables vil·les romanes, algunes d´elles originals 

dels Opidums ibers. Les vil·les són explotacions 

agropecuàries i és la unitat econòmica del món romà. A 

partir d´esta, s´estructura el poblament. També existien 

altres activitats econòmiques com la terrisseria, com la de 

l´almadrava de Els poblets.  

- Escena amb l´especialista Josep Ahuir en la terrasseria 

romana de Els Poblets, explicant a diverses persones 

interessades que visiten la troballa, sobre l´activitat que 

es realitzaba en la terasseria. Una animació 3D creada per 

donar suport a les explicacions del especialista il.lustra 

l´escena.  

- A la Marina Alta existeix una important nòmina 

d'empremtes procedents de l'antiga Roma amb jaciments com 

Els Banys de la Reina a Calp, la piscifactoria de Xàbia o 

el fòrum de la vella Dianium. La ciutat com a centre de 

poder i control es un segell de la romanització.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Valentia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Illici_Augusta&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Elx
https://ca.wikipedia.org/wiki/Saguntum
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Bisgargis&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ll%C3%ADria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lucentum
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alacant
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Saetabis_Augusta&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/X%C3%A0tiva
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dianium&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nia
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- Escena amb l´especialista Alicia Lujan en Els banys de la 

Reina de Calp explicant a diverses persones interessades 

que visiten la troballa, sobre l´activitat que es 

realitzaba en Els Banys.   

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals 

càmera lenta).  

- Els principals cultius eren a base de cereals, com el 

blat per elaborar pa, vi i oli. Aquesta base gastronòmica 

arriba fins l´actualitat. Es desenvolupen la pesca i el 

comerç i el treball dels teixits de fibres vegetals. 

Augmenten els sepulcres i cementeris com el cas del trobat 

a Xàbia. Les classes poderoses romanes mostraven ostentació 

en el menjar, així bevien i menjaven en excés, 

principalment oli, salmorres, peix i “garum”. Mentre que la 

dieta dels pobres es basava en farinetes de farina, peix 

salat, figues, alguns llegums o hortalisses. 

Com els pobladors d´este territori eren llauradors i 

ramaders i no soldats, pagaven impostos al poder romà, com 

ocorrerà contínuament al llarg de la història amb els 

diferents poders autoritaris.  

- L´any 73 aC comença una guerra civil a Roma entre 

conservadors i “liberals”. Sertori es rebel·la contra els 

conservadors romans i pren Dénia com a base naval, però 

finalment els sertorians són derrotats.  Ès la fi de la 

república romana.  

- Del S. I aC fins el S. I dC, l´Emperador August 

aconsegueix el màxim apogeu de l´imperi gràcies a la 

conquesta de la Gal·lia i gran part d´Europa, el 

mediterrani i Turquia. La “Pax” romana s´imposa i 

conseqüentment es formen més poblacions a prop de la mar, 

com Dianium, situada al nord de la muntanyeta del castell 

on existia un port natural, que serà un punt estratègic per 

controlar el territori. Per tindre estes característiques, 

Port i castell, Dénia serà al llarg de la història un poble 
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molt poderós però també molt castigat. La possessió del 

castell determina el control del territori. Roma ho 

controla tot i la Mediterrània està tranquil·la.  

- La Via Augusta creua de nord a sud el País Valencià, 

travessa per l´interior i deixa a la comarca fora de la 

principal via de comunicació.  Des de llavors i fins finals 

del S. XIX (construcció de la carretera nacional i del 

ferrocarril) la Marina (punta geogràfica) queda fora de la  

principal via de comunicació sud-nord. No obstant, la Via 

Dianium passava per la costa, des del Xúquer cap al sud.  

A la Cova de l´Aigua de Dénia van descobrir una troballa 

rellevant: una inscripció de la Legió Romana. A Ondara 

tenim unes significatives troballes d´una necròpolis amb 

tombes dels segles I al III dC, àmfores, sitges i pedres 

honorífiques. 

- L´art romà es va caracteritzar per escultures de persones 

rellevants. En el territori s´han descobert diverses 

troballes d´escultures d´esta època. Assistim al naixement 

de l'Art Paleocristià (s. II al s.IV) que recorrien a 

motius religiosos en la seva sòbria expressió a través de 

la ceràmica i arquitectura. 

- Els cristians apareixen en este territori en el S IV dC. 

Observem troballes com el Sepulcre de Severina, descobert 

per l´historiador dianenc Roc Chabás a l’hort de Morant a 

Dénia, és molt representatiu d´esta època. An Dianium, on 

viu l’elit, el cristianisme té més impacte però molt menys 

als pobles i comarques de l´interior. La gent més culta i 

pudent és cristiana.  

- Les guerres civils a Roma i les constants guerres contra 

els bàrbars i altres pobles són la causa del decliu de     

l´imperi romà al S.III dC.  
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· 2ª seqüencia. Visigots (i Bizantins) (anys 400- 700 

aprox. (3 min.) 

(Especialistes: Josep Antoni Gisbert, Josep Ahuir i Alicia 

Lujan) 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu). 

- L´imperi bizantí ocuparà primerament els sud-sudest de la 

península, inclòs el nostre territori.  

- Els pobles germànics, entre els quals destaquen els 

visigots del nord europeu, derroten a Roma i ocupen moltes 

regions de l´antic imperi, entre elles, la nostra.   

Posseïm poca informació d´este període fosc de la nostra 

historia, però pel que sabem, no era una societat molt 

desenvolupada. 

Els visigots junt als nobles romans controlen el territori, 

però els invasors són poca gent per ocupar tantes terres. 

- Avança la cristianització del territori.  

Entre el 636 i 693, Dénia fou seu bisbal sufragània del 

regne de Toledo. 

S´han obtingut algunes troballes reveladores d´esta època 

com sepulcres i necròpolis a Dénia i altres pobles de la 

comarca. L´Art Visigot, a l’igual que el (s. V a la s. VII) 

es plasma a través de motius religiosos amb sòbria 

expressió. 

- Les guerres entre els regnes visigots són constants i els 

musulmans del nord d’Àfrica són requerits per un dels 

bàndols. Entren a la península i, mitjançant el Pacte de 

Tudmir, s´estableixen en el territori a l´any 711.  

- Escena d´animació de líders musulmans i visigots firmant 

el Pacte de Tudmir. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sufrag%C3%A0nia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Toledo
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· 3ª seqüencia. Al Àndalus. (anys 711- 1.240)                 

(10min.aprox.)(Minut 35) 

(Especialistes: Josep Antoni Gisbert, Imma Mengual, Carles 

Mulet Grimalt, Fernando Paris, Jorge Ramos, Alicia Lujan). 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats que il.ustren el relat narratiu + imatges actuals 

a càmera lenta). 

- Per enèsima vegada arriben al nostre territori persones 

amb una altra cultura.  

L'ingrés dels musulmans del nord d’Àfrica començà pel sud i 

paulatinament ocupa quasi tota la península ibèrica. Va ser 

propiciat pel pacte d'Abd al-Azizamb Teodomir, una espècie 

de delegat del govern del rei visigot de Toledo que 

canviava territoris per privilegis. D'esta manera no hi 

hagué una invasió, simplement els àrabs s'hi instal·laren 

mitjançant el pacte i sense generar conflictivitat social. 

Progressivament els àrabs i berebers van anar habitant 

territoris fins ocupar gran part de la península ibèrica. 

Els cristians i els jueus a Al-Àndalus van rebre l'estatus 

de dhimmis ('protegits') i no van ser obligats a convertir-

se a l'islam pel nou poder àrab que es va establir a la 

península. Els pobles acollien prompte la seua religió i 

cultura, més desenvolupada que la dels visigots, com 

s’aprecia a les inscripcions d´Alpatró o del Cap Martí de 

Xàbia al S.X així com les troballes de monedes emirals 

realitzada en la cova del Randero de Pedreguer. La seua 

desenvolupada economia monetària i un ús important de 

l’escriptura contribueixen en l´arabització de la societat. 

- Escena d´animació d´una breu conversa entre una dona 

cristiana, una musulmana i una jueva. 

 - Musulmana (a les demes): La meua filla es casa amb 

 Zahid el fill d´Alí el fuster de Laguar, esteu 

 convidades junt a les vostres famílies a compartir amb 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_ibn_Amir
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teodomir_(visigot)
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 nosaltres en el casement. Tambè vindrà Josep el music 

 cristià de Dénia i David el músic jueu de Pedreguer. 

 - Jueva: Doncs serà una gran festa. 

 - Cristiana: Ja estic pensant el vestit que hem 

possaré.  

 Les tres riuen.   

 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges de ficció + 

actuals de llauradors).  

- El desenvolupament socioeconòmic, cultural, artístic i 

polític dels territoris és considerable. Però el veritable 

auge cultural de la regió va començar després de la caiguda 

del califat de Còrdova, el 1010,  quan l´estat andalusí es 

va fragmentar i apareixen una sèrie de regnes autònoms, les 

Taifes. Aquests regnes van declinar  els esforços militars 

que el califat de Còrdova estava duent a terme, i per tal 

de no ser atacats pels comtats cristians del nord, els hi 

pagaven uns alts tributs monetaris anomenats pàries. 

D'aquesta manera, les taifes van dedicar els seus esforços 

al floriment intel·lectual.  

- En el nostre territori es creen dues taifes, la de 

València i la de Dénia, esta última naix l´any 1.010. 

Muyahid és el seu cap i prové de família esclava, però és 

culte i ha arribat a les altes esferes del poder. L´any 

1.015 conquereix les illes balears i també Sardenya amb 120 

vaixells i mil genets ocupa l´illa però a l´any es derrotat 

pels cristians que fan presoners a la seua dona i al seu 

fill. Muyahid torna a Dénia i és quan la Taifa experimenta 

el major esplendor sociocultural i econòmic. Construeix 

magatzems, banys públics, drassanes, cunya moneda, crea una 

important escola alcorànica, conta amb grans personatges 

intel·lectuals de la cultura i l´art com Al Dani, el denier 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Califat_de_C%C3%B2rdova
https://ca.wikipedia.org/wiki/1010
https://ca.wikipedia.org/wiki/Taifa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paria
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del qui encara perduren els seus ensenyaments en el món 

musulmà. 

 La Taifa de Dénia comprén des de Segura de la Sierra 

(Jaén) per l’oest, al riu Xúquer (Cullera) pel nord, les 

Illes Balears per l´est i fins Alacant pel sud.  Muyahid 

actua de mecenes de poetes, artistes, metges i savis. L'art 

mossàrab, islàmic, nazarí i mudèjar (s. VIII a la s. XVI) 

tracten temes vegetals i geomètrics en orfebreria, 

ceràmica, escultura i arquitectura, ja que les 

representacions humanes estaven prohibides per les lleis 

religioses. 

- Escena amb l´especialista Josep Ahuir en el castell de 

Dénia explicant als visitants diveros aspects de la 

societat andalusí.  

Els pobles i les alqueries de la comarca com Segària, 

Ocaive (Pedreguer), Gorgo (Gata), Ondara, Pego, Calp, Orba, 

Xàbia i Pop (Xaló), entre altres molts, experimenten també 

un gran desenvolupament sociocultural i econòmic.  

- Molts dels noms dels nostres pobles naixen en esta època. 

Beni, en àrab, significa “fills de”, així Beniarbeig, 

Benidoleig, Benitatxell, Benidorm, Benissa, Benitaia, etc. 

eren noms col·locats pels diferents clans o famílies que 

creaven les alqueries. El clan fundador de Benirrama a la 

Vall de Gallinera, creada abans del S. X, es van mantenir 

en el poble durant segles fins la seua expulsió en 1.609. 

En l´Atzuvieta en la Vall d´Alcalà es conserven les restes 

del conjunt fòssil de cases morisques més important del 

País Valencià. 

Dels opidiums ibers a viles romanes que ara passen a ser 

alqueries. Els nostres pobles s´assenten en un bagatge 

cultural històric on les noves cultures aprenen de les 

anteriors i s´enforteixen. 

Les alqueries estaven formades per cases i les terres de   

l’entorn. Residien camperols lliures, propietaris de les 

terres que també feien tasques col·lectives.  
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El Rafal era una explotació agrària privada, inferior a les 

alqueries i composta per terres de secà i regadiu, cases, 

forns, molins... Les infraestructures agràries continuen 

augmentant i millorant, com els sistemes de regs, les 

sèquies i els abancalaments.   

Majoritàriament, els llauradors i ramaders, com en les 

cultures anteriors, tenen una economia de subsistència.   

L’olivera i la figuera eren dos dels cultius importants i 

per poder pagar els impostos, produïen panses i figues per 

exportar des del port de Dénia.  

Amb la mort de Muyahid i les guerres constants entre 

regnes, el rei de la taifa de Saragossa derrota al de Dénia 

l´any 1.076. Es el fi de la Taifa de Dénia. El nostre 

territori passa a formar part de la Taifa de Saragossa.  

Al S. XII les Taifes desapareixen i arriben primer els 

berebers almoràvits, originaris de la zona de Marràqueixck 

i posteriorment els àrabs almohades. Els atacs dels 

cristians del nords s´intensifiquen. Els castells, que 

controlen el territori que l´envolta, es fortifiquen, com 

el de Dénia i Benirrama. 

El Cid, militar i senyor castellà, ocupa València a finals 

del S. XI. És la primera derrota almoràvidcontra els 

cristians.  

També es construeixen moltes torres defensives com la torre 

del Gerro de Dénia. 

Les vies de comunicació són molt efectives i el territori 

està ben comunicat entre els pobles i les alqueries. Els 

Almohades aborden el perill cristià.  

Similar a les conquestes anteriors, el món islàmic en 

constants guerres civils i contra els cristians, entra en 

decadència i els cristians s´imposen. 
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· 4ª seqüencia.  Feudal. (1240- 1600 aprox.) (7 min.aprox.) 

(Especialistes: Rosa Serer, Josep Castelló, Jose Luis 

Menéndez, J. Miquel Almela). 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals a 

càmera lenta). 

      - En el territori ja existeix en esta època un 

profund substrat de grans cultures: ibera, romana i 

islàmica. Entre 1244 i 1492 transcorre la fase del 

Feudalisme. En terres valencianes habiten musulmans, 

cristians i minoritàriament jueus (similar a l’època 

andalusí). 

- El rei Jaume I conquesta València el 1.238  i el 1.244 el 

militar Carròs entra a Dénia, on es va produir un dur 

retrocés en el desenvolupament de la ciutat, pràcticament 

deshabitada a l’expulsar-se d'ella la població musulmana. 

Carroç es va ocupar del repartiment de terres. 

El rei de Castella, Alfons el Savi, pacta amb Jaume I el 

repartiment del territori. Castella arriba fins a Múrcia i 

Aragó s´expandeix per Cataluya, Balears i País Valencià.  

Hi ha una diferenciació entre els pobles de la costa, que 

es rendeixen als cristians mitjançant pactes i els 

habitants dels pobles de l´interior, on per les seues 

condicions geogràfiques, habitanten zones muntanyoses. 

Aquesta ubicació els permet resistir la invasió, i 

mantenir-se independents del domini feudal fins l´any 1276. 

Els musulmans passen a denominar-se mudèjars.  

Els nobles terratinents cristians necessitaven els 

treballadors mudèjars per al seu enriquiment fins al punt 

que reberen un tractament gairebé d'esclaus. Davant aquest 

maltractament i incompliment dels acords de mantenir les 

seus terres, cultura, llengua i religió, els mudèjars 

inicien una sèrie de revoltes que posaren en perill el 
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Regne de València, totes aquestes comandades pel cap Al-

Azraq ('el d'ulls blaus'). 

- Escena d´animació d´una conversa entre Al- Azrak               

i Jaume I.  

 - Al- Azraq: Respectareu la nostra cultura, religió i 

 costums. 

 - Jaume I: Ho respectarem si vosaltres no vols alceu 

en armes. 

 - Al Azraq: Ja heu incumplit varios pactes, no    

tolerarem mes injustícies contra la nostra gent. Recorda 

que som valencians i portem quasi cinc sents anys habitant 

 estes terres.  Nosaltres som d´ací i exigim respecte.  

 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals a 

càmera lenta). 

- Durant l'Art Romànic (s. XI) reapareixen els motius 

religiosos en una societat feudal, temorosa i colpejada per 

les malalties, a través de la pintura, la ceràmica i 

l'arquitectura. 

- El rei concedeix als nobles el poder decidir en casos de 

justícia civil i criminal, com la pena de mort i el control 

total dels vassalls. Este poder autoritari es manté durant 

segles, fins 1836 amb l´abolició dels senyorius.           

El senyor és amo de la terra, d’aquesta manera controla el 

territori i els llauradors han de pagar grans impostos als 

senyorets. Aquest abús continuat provoca de nou el 

descontent dels habitants. L´opressió i la injustícia 

desencadenen en infinitat de rebel·lions populars en la 

nostra terra al llarg de la història.  

 

- En El Llibre del Repartiment de Jaume I s´exposen les 

donacions de terres i beneficis als que volgueren vindre a 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Al-Azraq
https://ca.wikipedia.org/wiki/Al-Azraq
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repoblar. Poca gent s´aventura a vindre dels altres 

territoris cristians, molt més segurs. En el S.XIII arriba 

la primera onada de repobladors, molts d´ells vinguts de 

les muntanyes de Lleida i d´Aragó, on gent molt dura i que 

vivien en condicions molt desfavorables i repoblant se’ls 

entregaven propietats lliurement.  Encara no sabem cert si 

sén efectives les donacions del llibre de repartiment. Els 

repobladors havien d’estar en el nou territori un mínim de 

tres anys, però la majoria d´ells, passat el termini 

abandonen estes terres.  

- En 1330 comencen a delimitar-se els termes municipals 

dels pobles, són la base dels de l´actualitat.  Les terres 

de la costa eren les menys valorades. Els senyors feudals, 

amos de les terres, exercien en molts casos una severa 

autoritat cap als seus vassalls musulmans però també cap 

als cristians, ambdós vassalls.  

El territori va passar per greus problemes a mitjan 

segle XIV, d'una banda la pesta negra del 1348 i les 

successives epidèmies d'anys següents, van delmar la 

població. 

-En 1386 es crea el terme del Castell de Calp, Teulada i 

Benissa. Situaven els nous poblats a pocs kilómetres de la 

costa, cap a l´interior, per protegir-se dels possibles 

atacs que arribaven per mar, és el cas de la fundació de 

Xàbia i Pego com noves viles.  Ifac, ubicada en el penyó, 

es funda però no prospera i acaben abandonant-la.    

A la fi del segle XIV, s'institueix la Generalitat com a 

organització política suprema. Les Corts del regne estaven 

formades per tres braços: nobiliari, eclesiàstic i reial o 

popular.  

- L'Art Gòtic (s. XII i s. XIII) segueix recorrent a motius 

religiosos, foscos i ombrívols, en la decoració es 

prefereix el vegetal o geomètric encara que apareixen 

figures humanes més estilitzades i naturalistes que les de 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pesta_negra
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el romànic, en escultures inserides en arquitectura, 

principalment esglésies i edificis de les classes altes. 

- Durant el s. XIV la pesta negra va matar a un terç de la 

població europea, que ja patia per la fam i els estralls de 

diverses guerres. 

- Els repobladors dels S. XIV i XV, s´estableixen en el 

territori i ocupen les millors terres. Dénia i Murla són 

les primeres parròquies cristianes de la Marina. Durant 

estos segles es consolida la nova societat feudal 

cristiana.  

- Les lletres valencianes experimenten un auge i naix el 

segle d´or valencià. Ausiàs March i Joan Martorell, la 

família d’aquest últim era la propietària del senyoriu de 

la Vall de Xaló, Llíber. Són els màxims representants de la 

literatura valenciana. Martorell escriu Tirant lo Blanc, 

una de les novel·les més destacades. Joana Escorna, filla 

del senyor de Pedreguer es casa amb March, i és, potser, 

inspiradora dels seus Cants d’Amor. 

En 1598 el filòsof de Xàbia Damià Giner publica diverses 

obres rellevants. Marc Antoni Palau i Casanova, natural de 

Dénia publica a València la seua primera obra. De la 

mateixa època es la deniera Mariana de San Simeón, amb 

destacades obres literàries. Pere Esteve i Puig, més 

conegut com el pare Pere va ser un personatge religiós molt 

rellevant amb diverses obres i cròniques dels seus viatges 

per Amèrica Llatina.  

- L'alimentació a l'edat mitjana depenia de la posició 

social a la qual es pertanyia. Un aliment que podia suposar 

fins al 70% de la ració diària, era el pa i el cereal de 

sègol, ordi, mill i civada per a les classes baixes i 

farines refinades de blat per a les classes altes. El pa 

s’acompanyava d'altres aliments i es mullava amb vi, sopa, 

brou o fins i tot una salsa. La carn de porc i caça 

abundava entre les classes altes, ja que la caça estava 

prohibida per als vassalls, que podien menjar les sobres 
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dels senyors, com les vísceres, pates, orelles i sang dels 

animals.    

- Joan II obté el comtat de la Marina. Hi ha conflictes amb 

els senyors castellanitzats, que viuencom a nobles amb bona 

posició econòmica.  De 1431 a 1804 Dénia pertany a les 

famílies Sandoval i Rojas, al S.XIX passa a ser dels 

Medinaceli. El marquesat de Dénia controlava els altres 

pobles de la Marina. La Baronia de Pego estava en mans dels 

Borgia. Sandoval i Borgia són les famílies q mantenen les 

seues possessions durant molts anys. Els Cardona eren amos 

de Xàbia però acaben arruïnats. Els nobles solien estar 

endeutats per la seua desastrosa gestió, és el cas dels 

Martorell a Xaló. 

Els pobles de l’interior continuen habitats per musulmans, 

a excepció de Murla. Dénia i Xàbia eren els nuclis 

principals dels cristians.  

- La conflictivitat social entre musulmans i cristians és 

constant. La Inquisició perseguia la convivència i la 

tolerància. Un músic cristià amic dels musulmans i que 

tocava en les seus festes, fou reprimit per la inquisició.  

- En 1492 Colom arriba a Amèrica. Els valencians no van 

participar gaire d´eixa invasió. 

- La desigualtat i la injustícia provoquen, entre 1.519 i 

1.521, que els gremis armats juntament amb la burgesia, els 

artesans i els camperols lliures inicien una guerra civil 

contra la noblesa i l'aristocràcia anomenada revolta de les 

Germanies. Els nobles, ajudats per l'aristocràcia 

castellana, vencen i executen un dura repressió. El Rei de 

València es refugia en el castell de Dénia durant les 

revoltes. 

En 1521 s’obliga als musulmans a batejar-se, passen de 

mudèjars a moriscos. El fracàs de l´assimilació dels 

mudèjars és total.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/1519
https://ca.wikipedia.org/wiki/1521
https://ca.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_les_Germanies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_les_Germanies
https://ca.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_les_Germanies
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- El poder, una vegada més, controla l´art, però ara 

assumit per les monarquies autoritàries que guanyen terreny 

als senyors feudals.  

- Els atacs pirates per la costa són constants. Es 

construeixen o es fortifiquen torres de vigilància com la 

Torre del gerro a Dénia o la Torre del cap d´or a Calp, 

també en Parcent i Murla. A Calp els pirates rapten 300 

persones que s’emporten com esclaus. El famós pirata 

Barbaroja saquejarà alguns pobles de la Marina. 

- Moltes de les espècies i vegetals com ara les creïlles, 

pebreres, bajoques, tomaques, blat de moro, cacau o les 

maduixes, van arribar a estes terres després de la 

conquesta d'Amèrica Transformaren les cuines i les dietes 

de la nostra terra i de gran part del món. 

-El 1529 els llauradors mudèjars, asfixiats de tanta 

opressió, ataquen Parcent amb més 600 persones. De nou, són 

derrotats i reprimits. 

 

· 5ª seqüencia. Moderna. (1.600-1.800 aprox.) (Minut 42).        

(8 min. aprox.) 

Part d´esta seqüència es gravarà en els estudis d´un 

programa de radio. 

(Especialites: Rosa Serer, J. Miquela Almela, Imma Mengual, 

Jaume Buigues i Patricia Miñana)  

- Escena d´animació entre una iaia i la seua neta musulmana 

mentre caminen junt a milers de persones custodiades per 

guardies. 

 - Neta (a la seua iaia): Però per que tenim que deixar 

 la nostra terra, si som d´ací. 

 - Iaia: Amira, De vegades en la vida s´imposa el 

 fanatisme i la violència. Passe el que passe, tenim 
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 que viure donant amor al prògim, siga de la religió i 

 del color que siga. Aprén això, Àfrica ens espera. 

 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals a 

càmera lenta). 

- El 1609, Felip III, amb el beneplàcit dels senyors com el 

Duque de Lerma, senyor de Dénia, decreta l'expulsió dels 

135.000 moriscos de terres valencianes, que comporten la 

tercera part de la població. Aquest fet va provocar un nou 

alçament musulmà a Vall de Laguar. Els musulmans valencians 

habiten el territori des de fa quasi mil anys i es neguen 

abandonar la seua terra. L´exercit cristià derrota la 

revolta i 11.500 moriscos sónon expulsats per Xàbia, ja que 

el port de Dénia estava col·lapsat de moriscos a punt 

d´embarcar cap a Àfrica. 35 mil ixen cap al nord d´Àfrica 

des del port de Dénia i 13 mil per Xàbia. Suposà una 

important decadència econòmica, perquè els moriscos 

treballaven fonamentalment el camp, que és va quedar amb 

escassa mà d'obra durant anys. La població no tornarà a 

recuperar-se fins a un segle i mig després. Els musulmans 

valencians són expulsats amb tan sols el que podien portar 

amb les mans.  

- El 1611 comença la Repoblació des de Balears, Mallorca 

principalment, a la Marina i la Safor. 

- Les condicions d´explotació i misèria provocaven grans 

desigualtats i el 1693 esclaten les 2ª germanies. De nou, 

una revolta popular camperola de grans proporcions 

derrotada pel poder senyorial, però senta precedent per la 

guerra de successió.  

- La pintura de bodegons va ser important en esta època, i 

ens permet saber quins aliments menjaven els nostres 

ancestres, tals com hortalisses, fruites, animals i 

diversos estris de cuina.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/1609
https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_III_de_Castella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3_dels_moriscos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3_dels_moriscos
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- La morera va ser fonamental per a l’elaboració de la 

seda, una indústria destacada en el S. XVIII. 

- L'arxiduc Carles d'Àustria, més sensible a les lleis i 

costums valencianes, és recolzat pel poble pla (els 

anomenats maulets) i es disputa el tron contra el francès 

Felip de Borbó, que rebia el suport dels senyors feudals. 

Esclata una guerra a nivell europeu que marcarà per sempre 

el nostre territori. Dénia es la primera ciutat a 

reconèixer l´arxiduc i Basset encapçala la revolta. El 25 

d'abril del 1707, les tropes centralistes de Felip V vencen 

en la Batalla d'Almansaa les tropes de l'arxiduc, cremen 

Xàtiva i a l´any següent entren a Dénia, fortament cercada. 

Arrassen la ciutat El 1713 sols queden a Dénia 144 veïns. 

La derrota dels maulets suposa, en la pràctica, la 

desaparició del Regne de València: s'aboleixen els furs i 

es perd independència i es passa a dependre de les lleis 

castellanes. El fort centralisme del rei va portar la 

difusió d'una reial cèdula el 1768 que prohibia l'ús del 

valencià. 

- Durant la primera meitat del S. XVIII s´incrementen 

notablement les explotacions agrícoles al País Valencià. 

Durant este segle la població augmenta a més del doble. 

Xàbia i Pego van triplicar la població durant este segle. A 

Benidorm, Guadalest i Callosa d´En Sarrià la població es va 

multiplicar per cinc. 

- El paisatge agrari és de predomini d´arbrat i cultius de 

secà, com els ametlers, oliveres, garrofers i figueres, 

combinat amb l’augment de la producció de vinya i en menor 

mesura, cereals com la dacsa i el blat. La producció de 

grans a Xàbia és considerable. 

Els abancalaments es multipliquen, és el cas de Teulada, 

Benissa, Sagra, Sanet, Pego, o la Vall de Gallinera entre 

altres, aprofitant al màxim les terres muntanyoses per als 

cultius i treballant així mes còmodes.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_VI_del_Sacre_Imperi_Romanogerm%C3%A0nic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maulets_(hist%C3%B2ria)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_IV_de_Borb%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/25_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/25_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/1707
https://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_d%27Almansa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Furs_de_Val%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/1768
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La vinya, amb segles de presència en el territori, és la 

protagonista dels cultius perquè obtenen importants 

beneficis. La transformació del raïm en pansa i           

l’exportació a través del port de Dénia s´incrementen 

notablement.   Benissa, Dénia, Xàbia, Pego i Calp són els 

pobles que més produeixen i exporten. A la Vall de 

Gallinera i Laguar ja és produeixen cireres, cultiu que es 

manté fins l’actualitat. 

L´elaboració d’estris amb fulles de palma és una activitat 

artesanal molt comuna a Gata i Pedreguer, principalment. 

Molts d´estos objectes, com els cabassos i els barrets són 

fonamentals per als llauradors. L’evolució d’aquesta 

artesania va lligada a l’increment del comerç e la pansa: 

necessitaven recipients per transportar els productes. El 

desenvolupament econòmic de la pansa genera una incipient 

burgesia local de comerciants, alguns d´ells, francesos amb 

magatzems establerts en la Marina.  

- El règim senyorial encara determina la societat 

valenciana. Així, a finals del S. XVIII el Duque de 

Medinaceli és propietari dels pobles de Dénia, Xàbia, 

Benitatxell i El Verger; el Duque de Gandia de Pego, Murla, 

Orba, i les Valls de Laguar, Gallinera i Ebo; el Marqués de 

Ariza de Benissa, Calp, Teulada i Ondara, la Duquessa d’ 

Almodóvar de Gata, Xaló i Llíber, entre altres senyors 

feudals. La distribució de les terres i les riqueses és 

tremendament desigual.  

Durant este període destaquen l´art gòtic, renaixentista i 

barroc. Diverses esglésies arreu del territori són una 

mostra d´estos tipus d´art.  
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· 6ª seqüencia.Contemporània I(1.800-1.975) (10 min.aprox.) 

(Especialistes: Rosa Serer, Teresa Ballester, Jaume 

Buigues, Fernando Paris, Xaro Cabrera, Pepa Garcia, 

testimonis gent gran). 

(Imatges gravades, d´arxiu i dibuixos gràfics animats i 

inanimats il.ustren el relat narratiu + imatges actuals a 

càmera lenta). 

- La guerra del Francés (1.808-1.814) es va produir quan 

els francesos ocuparen la península amb el pretext de 

dirigir-se a Portugal i Josep Bonaparte, germà de Napoleó, 

pren el tron.  El 1812, tres mil soldats francesos arriben 

a Dénia primer i després a la resta de la Marina. Obliguen 

els pobles a pagar grans quantitats d´impostos per mantenir 

els exèrcits. A l’agost del mateix any tropes angleses 

desembarquen a Xàbia, però duren una setmana, els francesos 

els expulsen de nou. Els anglesos junt als guerrillers 

assetgen constantment les tropes franceses. 

En esta època, el cultiu i l´exportació de la pansa era el 

motor econòmic de la Marina i al ser paralitzat per la 

guerra, la fam i la misèria es van generalitzar.  Els 

guerrillers s’alçaren en armes contra els francesos. El 5 

de maig del 1813 una nombrosa tropa de guerrillers de 

Pedreguer, Benissa, Xàbia, Xaló i Gata emboscaren els 

soldats francesos que travessaven per la Garganta de 

Senija.  Finalment, els francesos abandonen la península.  

- El liberalisme constitucionalista pren protagonisme i es 

creen les primeres associacions polítiques (antecedent dels 

partits). El 1820 són les primeres eleccions municipals als 

ajuntaments.   

El 1837, amb un govern liberal i després de sis segles 

d’explotació feudal, s´aboleixen els senyorius. Les 

persones ja no són vassalls, són ciutadans i ciutadanes amb 

alguns drets. També disminueix el poder econòmic de 



VVVEEENNNIIIMMM   DDDEEE   LLLLLLUUUNNNYYY      

UUUnnn   rrreeecccooorrrrrreeeggguuuttt   pppeeerrr   lllaaa   hhhiiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllaaa   MMMaaarrriiinnnaaa   AAAllltttaaa      iii   eeelllsss   ttteeerrrrrriiitttooorrriiisss   eeennnvvvooollltttaaannntttsss          

 

 

Pàgina - 51  

l’església.  Comença un nou sistema polític, el 

liberalisme. Recollint les idees de centralització i 

uniformització i copiant el sistema francès, es creen les 

províncies.  

- S’incrementen les infraestructures i vies de comunicació, 

com la carretera d´Alacant a Silla i el tram de Vila Joiosa 

a Dénia, però els pobles rurals de l’interior encara es 

comuniquen per camins de pedra. La Marina continua estant 

mal comunicada. 

- El bandolerisme augmenta  a causa de  les pèssimes 

condicions del camp després de la guerra, la reacció 

senyorial i les persecucions polítiques.  

- La Renaixença literària valenciana del S. XIX té dos 

vessants principals amb eterna rivalitat:  intel·lectuals 

conservadors amb estudis i els autodidactes de classes 

mitjanes i populars, amb tendències progressistes.  

Cap a finals de segle XIX, l'artista valencià Joaquín 

Sorolla, en els seus primers anys d´activitat, va pintar un 

llenç en el qual denuncia la lluita dels homes contra el 

mar, en una clara expressió de realisme. L´escriptor, 

periodista i polític Blasco Ibañez va propulsar el 

naturalisme i el realisme.  

L’historiador i gran intel·lectual Roque Chabas, natural de 

Dénia, desenvolupa diverses investigacions històriques i 

filosòfiques de gran profunditat, aportant dades molt 

rellevants per l´estudi actual de la nostre història. 

- Escena d´animació de Roc Chabas i altres persones en el 

castell de Denia.    

 - Roc: Les evidències que estem trobant de les 

 cultures anteriors, ens apropen més als nostres 

 avantpassats.   
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- El S. XIX és l’època daurada de la pansa a la Marina. Des 

del port de Dénia s´exportava cap a diferents destins, 

principalment a Anglaterra. La vida i l´estructuració de 

les cases es van adaptar pel conreu del raïm i la 

transformació en pansa. Les persones passaven l´estiu a les 

casetes de camp i estenien el raïm als riuraus. El comerç 

de la pansa va fer sorgir una burgesia comercial i va 

atreure empreses estrangeres, majoritàriament franceses, 

amb el consegüent augment de població. Dénia comença a ser 

una ciutat amb diversos casinos i altres vicis i alguns 

llauradors dels pobles de l´interior, cauen en la “trampa 

del joc” perden els diners de la collita de la pansa. Quan 

tornaven als seus pobles sense un gallet, les dones 

exclamaven: “em cague en Dénia”. No obstant, la gent estava 

encantada en el rendiment econòmic de la pansa, així que 

prompte es va convertir en un monocultiu, però quan hi 

havia una mala collita els llauradors havien d’emigrar, 

tant a altres territoris valencians com a altres països, 

principalment a Algèria, per poder subsistir. Esta 

emigració que començarà a principis del S XIX serà constant 

a la nostra comarca fins la dècada del 70 del s. XX i 

l´arribada de la democràcia.    

- La indústria familiar artesanal a la Marina va 

experimentar un creixement notable a partir de la segona 

meitat del S XIX. Dénia, Pedreguer, Gata, Benissa i altres 

pobles van desenvolupar diverses indústries.  La societat 

ja no era majoritàriament agrària, ara també era industrial 

i la base obrera augmentava.  Hi havia fàbriques de 

joguets, de transformació i elaboració de productes 

agraris, d´elaboració de productes de fibres vegetals, de 

xocolata, mobles, etc.  

- La restauració borbònica el 1874 va iniciar una nova 

etapa política. Els partits liberal i conservador controlen 

part del plànol polític en el sistema monàrquic. Les 

disputes polítiques són constants. Naixen diferents 

periòdics a La Marina com El Liberal o El Progreso, a 
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Xàbia, de caràcter republicà i molt crític amb el 

caciquisme.    

- Les infraestructures de comunicació comencen a arribar, 

després de segles, a la Marina. El tren Carcaixent- Dénia 

s’acaba el 1884 i el 1915 el ferrocarril passa per Gata i 

altres pobles de la Marina. El port de Dénia es construeix 

el 1898 i el de Xàbia i Calp el 1930. La Marina Alta tenia 

73 mil habitants.  

- La lepra, la còlera i altres malalties contagioses 

s´expandeixen notablement durant diferents èpoques del S. 

XIX, ja que les condicions higièniques i sanitàries de la 

població eren molt deficients. Arrel d´estes epidèmies 

s’introdueixen algunes millores higièniques i en la 

prevenció sanitària marítima van jugar un paper molt 

important en les prevencions de les pandèmies, i en el 

descens de la mortalitat. El sanatori de Fontilles, 

construït a principis del s. XX, es converteix en un centre 

molt destacat a nivell nacional en el tractament de la 

lepra. 

-El S. XX va començar amb una sèrie de calamitats 

meteorològiques i la plaga del fil·loxera, que es va 

expandir per la comarca el 1904. Va afectar greument els 

cultius de raïm. El 1910 es produeix una forta sequera. La 

misèria era generalitzada, l´emigració cap a Amèrica i 

altres llocs és la salvació per moltes famílies de la 

Marina. Algèria, Argentina, Cuba i Estats Units, entre 

altres països, van rebre gran nombre dels nostres 

avantpassats, que com a obrers i llauradors principalment, 

van contribuir en la construcció i riquesa d´eixos països, 

enviant diners per ajudar a les seues famílies, contribuint 

al benestar de les famílies.   Xaló, Llíber i Benissa van 

ser el pobles amb més emigració a Algèria de la comarca.  

El declivi de la pansa va deixar poc després, a partir dels 

anys 30 a un altre monocultiu, esta vegada de regadiu: els 

cítrics. Es multipliquen els pous i es construeixen o 

milloren les infraestructures de regadiu, com les sèquies. 
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La cerca de pous d´aigua va ser una constant i les 

comunitats de regants augmenten. 

- En 1918 es produeix la pandèmia de la “grip espanyola”, 

que matà a milions de persones arreu del món. A Benissa, 

Dénia i Pego van patir considerablement esta pandèmia.  

- Les condicions laborals dels treballadors eren bastant 

precàries:  no existia ni seguretat social, ni prestacions 

socials, jubilació o prestacions per atur.  

A principis de segle la majoria dels espanyols eren 

analfabets. A la Marina, principalment en els pobles 

menuts, l´analfabetisme era molt acusat, sobretot en les 

dones.  A Benissa la quarta part de la població no sabia 

llegir ni escriure. Els mestres estaven molt mal pagats. 

“Passa mes fam que un mestre d´escola”, és una dita popular 

que encara escoltem.  

A nivell estatal, els conflictes ideològics i polítics 

augmenten. Es formen grans sindicats obrers. Els partits i 

sindicats progressistes volen desenvolupar un país semi 

feudal amb grans desigualtats socials. A la Marina 

s’incrementen les organitzacions obreres amb la II 

República. A Dénia, l’abril del 31, després de proclamar-se 

la República, una manifestació es va dirigir cap a la Casa 

Consistorial (ajuntament) hissaren la bandera republicana i 

van tirar pels balcons els retrats del reis.  

El periòdic El Centinela redactat a Benissa, és un dels 

periòdics progressistes.  

Les dones no tenien quasi accés a la política i el 

masclisme continuava oprimint-les.  

A Pego en el 34 i en Dénia i Xàbia en el 36 degut a les 

precàries condicions laborals del treballadors del camp i 

les fàbriques, es produeixen vagues importants.  

- En 1.936 el Front Popular guanya les eleccions i mesos 

després els militars, amb el suport d’Hitler i Mussolini, 
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executen un colp d´estat que fracassa. Comença una sagnant 

guerra civil. 

El País Valencià és fidel a la democràcia. Va ser 

bombardejat per l´aviació nazi i feixista italiana, que 

matarena centenars de veïns, principalment a Dénia on es 

construeixen refugis com el túnel del castell. El pànic 

s’instal·la en la pell dels veïns. La població en la 

rereguarda també pateix repressió de part dels republicans, 

executant una massacre de 21 veïns de la comarca sense 

judicis previs.  

Diversos sindicats i organitzacions republicanes 

imprimeixen monedes locals en pobles de la Marina per 

controlar la inflació. Es col·lectivitzen comerços, 

indústries i terres i subministraments d´aigües. 

L´exportació de productes a través del port de Dénia es 

paralitza. L ‘escassesa d´aliments afecta a milers de 

famílies. En 1939 les tropes franquistes ocupen Alacant, 

últim reducte dels republicans. Els que van tindre sort, 

van poder refugiar-se en altres països com Algèria, França 

o Mèxic. La repressió franquista és brutal. Alguns alcaldes 

progressistes de la Marina son afusellats. Desenes de veïns 

pateixen els afusellaments, la presó i l´exili. En el 39 hi 

han més de 800 presos de la comarca tancats en la presó a 

Dénia. Els anys de postguerra es recordaran durant 

generacions per la misèria, la por i la fam, sobretot a 

Dénia i altres ciutats.  

- Escena d´animació d´una família valenciana emigrant a 

Algèria. 

  - Pare: diuen que per la nostra terra estant 

 afussillant a  molts. Sort que hem pogut escapar. 

 - Mare: Es una tragèdia. 

 - Filla: Però no ho entenc, si sols ereu professors. 

 Els pares suspiren.  
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- En els pobles com Pedreguer, Gata, Xàbia, Benissa, 

Benitatxell i altres, les artesanies de fibres vegetals 

elaborades per dones sumat a les tasques agrícoles seran 

claus per a la supervivència. Afloren les menudes 

indústries familiars. El troc, l’intercanvi, és un dels 

instruments importants de l´economia de postguerra.   

- S´implanta la doctrina nacional catòlica. Prohibida la 

llibertat d´expressió, sindicats lliures i partits 

polítics, el poder de l’església, militars i oligarquies 

controlen autoritàriament la societat. Es prohibeix el 

divorci i les dones perden els drets conquerits anys abans. 

- La segona guerra mundial no va afectar molt la vida dels 

valencians, bastant tenien en poder menjar i sobreviure a 

la dura repressió i la misèria. L´esperança que les forces 

aliades alliberaren Espanya, s’esvaeix.  

- Espanya i Portugal, controlades per  dictadures militars, 

són els països més empobrits i subdesenvolupats d´Europa 

occidental.  

- L´exili i l´emigració cap a sud Amèrica, i ara també cap 

als països europeus, és massiu. Les remeses que envien els 

emigrants aplaquen un poc la pobresa de les famílies 

valencianes.   

La situació del país és molt crítica fins els anys 60. 

L´arribada gradual de turistes al nostre territori, tant 

espanyols com estrangers, per gaudir del clima i platges, 

sumat al desenvolupament de les fàbriques familiars, el 

comerç dels cultius dels cítrics i les remeses enviades 

pels emigrants, alleujarà la situació econòmica de moltes 

famílies.  

L´incipient indústria del turisme i la globalització 

econòmica desplaçaran progressivament la xicoteta indústria 

i l´agricultura. En el 65 es construeix el Parador Nacional 

a Xàbia. Els turistes que arriben eren principalment 

francesos, madrilenys i britànics. El caos urbanístic es 

considerable. La immigració d´andalusos i castellans com a 



VVVEEENNNIIIMMM   DDDEEE   LLLLLLUUUNNNYYY      

UUUnnn   rrreeecccooorrrrrreeeggguuuttt   pppeeerrr   lllaaa   hhhiiissstttooorrriiiaaa   dddeee   lllaaa   MMMaaarrriiinnnaaa   AAAllltttaaa      iii   eeelllsss   ttteeerrrrrriiitttooorrriiisss   eeennnvvvooollltttaaannntttsss          

 

 

Pàgina - 57  

mà d´obra per la industria de la construcció és notable en 

els anys 60 i 70 i la població del territori augmenta 

considerablement. Al mateix temps, comencen a retornar 

alguns dels emigrats valencians dels països europeus i sud-

americans, que aporten les experiències laborals i 

socioculturals dels països democràtics i desenvolupats. 

- Molts pobles de la comarca ja tenen cinemes de gran 

envergadura on es projecten pel·lícules prèviament 

seleccionades pel govern, se censuren escenes sentimentals, 

entre d’altres. 

La mort de Franco i l´arribada de la democràcia és un 

moment clau en la nostra història recent.  

 

3º Acte- Resolució(Minut 60 aprox.) (10 min aprox.) 

(Especialistes: Rosa Serer, Teresa Ballester, Jaume 

Buigues, Fernando Paris, Xaro Cabrera, Pepa Garcia, 

testimonis gent gran). 

Part d´esta seqüència es gravarà en els estudis d´un 

programa de radio. 

 

(Dibuixos gràfics animats i inanimats i fotografies i 

audiovisuals d´arxiu que il.ustren el relat narratiu). 

- Escena d´animació d´un grup de 4 persones conversant 

mentre celebren. 

 - Dona 1: Un brindis per la nova etapa! 

  Tots brinden.  

 - Home 1: Tenim que tindre cautela. Encara no sabem 

 com reaccionarà el règim.  

 - Dona 2: Tenen que alliberar a tots els pressos 

 polítics. L´amnistia es inevitable! 
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 - Home 2: I legalitzar tots els partits polítics! 

 - Dona 1: Les dones lluitarem per la igualtat! 

 Tots brindant: Llibertat! 

· 1 ªSeqüencia. Contemporània II(1975-2020)- (7 min. 

aprox.)  

 - La democràcia portarà molts beneficis per la població. 

L´economia creix, les famílies ja no han d’emigrar cap 

l´estranger. L´expansió cultural i educacional és 

considerable.  

-  L´any 76 naix el periòdic Canfali Marina Alta i va ser 

molt important per conèixer les diferents forces polítics i 

sindicats de la comarca. Va ser censurat per anunciar una 

convocatòria dels sindicats per realitzar una vaga. Un dels 

escriptors importants des dels inicis va ser el respectable 

Vicent Balaguer, dirigent del, aleshores, partit clandestí 

Convención Republicana. 

El primer de maig del 77 la policia es desplega a Dénia per 

a prohibir una manifestació. El mateix any es celebren les 

primeres eleccions democràtiques en dècades. A Pedreguer hi 

ha una protesta que dura mesos contra la construcció d´una 

planta asfàltica.  

- A la tardor del 78 es celebren en Dénia la “1ª Jornadas 

Ecológicas del Mediterráneo”. 

- L´any 79 comença amb vagues d´obrers de la marroquineria 

que afecta principalment a Pedreguer.  El mateix any es 

conmemora la batalla d´Almansa amb un APLEC en el castell 

de Dénia.    

- La indústria de la construcció continu realitzant 

urbanitzacions i apartaments turístics, principalment en 

els municipis costers.  

– En febrer del 81 fracassa l´intent de colp d´estat. Els 

tancs eixien a passejar per València. 
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L´any 82 es celebren eleccions i el PSOE arrassa en el país 

i en gran part de les comarques valencianes.  

- Les dones comencen a organitzar-se i a conquerir alguns 

drets, com el divorci.   

- La geografia del territori canvia ràpidament. La 

construcció massiva d´apartaments i dels anomenats segons 

habitatges, s´expandeix pel territori. Per una banda, la 

població està empleada massivament en el sectors de la 

construcció i hostaleria, s’incrementen els ingressos de 

les famílies. Per altra banda, la destrucció de la 

biodiversitat i el medi del territori és considerable.  

- Es produeix una transformació social molt important 

durant la dècada del 80, per una banda, l´increment dels 

drets socials i culturals i el boom econòmic enriquiran la 

societat, per altra banda, passem d´un món on històricament 

les comunitats compartien col·lectivament, com element 

essencial de viure, a altra cosmovisió on la individualitat 

pren protagonisme en les relacions humanes. De la cultura 

de seure en el carrer a compartir amb les famílies i veïns, 

a estar tancats en casa mirant la televisió. Eixa 

contradicció s’accentua en l´actualitat.  

- A partir dels anys 80 les contradiccions arrelen en el 

nostre territori, per una banda gran quantitat de joves 

tenen accés a la universitat, el turisme  massiu, els iots 

mes luxosos atracats en el port de Dènia, ciutat que, 

actualment, té el rècord mundial de bars i restaurants per 

habitants (940 establiments per 40 mil habitants), i 

paradoxalment, la Marina Alta és la comarca més empobrida 

del País Valencià, seguida de la Marina Baixa amb Benidorm 

com a principal ciutat. La indústria del turisme engoleix 

la major quantitat de treballadors amb salaris precaris. 

Les desigualtats són considerables, no tant en els pobles 

de l’interior com en  les ciutats costaneres de la comarca. 

El teixit industrial, tan característic i enriquidor pel 

nostre territori en l’últim segle, està desintegrant-se. El 
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sector del turisme ho abasta quasi tot i això genera una 

nova cosmovisió.   

- Les noves tecnologies canvien les relaciones humanes. En 

30 anys hem passat de tindre una televisió amb dos canals a 

dependre dels mòbils i plataformes audiovisuals connectades 

a l’infinit de la xarxa d´internet. Com tot, aspectes 

positius i negatius.  

- Les crisis econòmiques, com la del 2007, colpejaren molt 

dur a la nostra comarca, depenent quasi exclusivament del 

turisme i la construcció.  

- Els últims dos cents anys hem apostat pel monocultiu, 

sembla que sense aprendre dels errors. Primer la pansa, 

després la taronja i ara el turisme. Sempre s´ha destruït 

el medi, per subsistència. Però abans eren pocs i amb pocs 

mitjans i ara som molts amb molts mitjans.  

- El canvi climàtic afecta a tot el planeta, en el nostre 

territori molt explotat, les conseqüències es palpen en les 

diverses tempestes que arrassen la costa, les constants 

sequeres i les ones de calor a l´estiu. 

- En el 2020 s´expandeix a nivell mundial la pandèmia del 

coronavirus (Covid-19), les conseqüències directes son 

devastadores a Espanya. Una nova crisi econòmica s´acosta.  

- Narradora (imatges d´una olivera centenària + imatges de 

diferents llocs tant naturals com de persones comuns de 

pobles i ciutats de la Marina Alta):  

 Venim de lluny, de molt lluny. Hem caminat per moltes 

 cultures i civilitzacions, hem passat calamitats però 

 també alegries. Som festeres i obertes al món. Hui, 

 estem en una època molt delicada, tant o més com       

moltes altres  en la nostra història. Les nostres 

 avantpassades ens van deixar un legat. Apendrem d´ells 

 i elles? 
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 Cap a on volem anar? Aprendrem del passat per caminar 

 cap al futur?  
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