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Res no hi ha com la terra d ’un,
que no debades galopa el cor quan SENT

DIÀNIA, TERRA NOSTRA
Diània, terra nostra és un emocionat viatge per les més antigues sendes de les nostres
muntanyes. Una expedició fotogràfica encapçalada i guiada per tres personatges
il·lustres, possiblement els més entusiastes i erudits exploradors que ha conegut mai
l’agraciada Diània: Cavanilles, Joan Pellicer i Rafael
Cebrián. Tots tres ens portaran de la mà pels més
bells paisatges de la terra, avançant tots junts per
vells camins empedrats, sovint sobre un bon talló
de neu, o per estretes sendes cingleres, plovent, al
capvespre, o ja en nit tancada, en altres ocasions
progressant sols en segura cordada per angostos
barrancs, o per fabuloses crestalleres, a poqueta
nit, o en clarejar el dia, albirant paisatges
rocallosos, corprenedors, tardorencs, majestuosos,
feridors: castells enlairats, penyals impossibles,
poderosos cims i esmolats crestalls, barrancs que bramen ses aigües, joioses fontetes,
vertiginosos penya-segats, ombrívoles caves, despoblats solitaris i oblidats, enrunades
torres i talaies, captivadores valls, ullals, coves, illots, tolls i marjals, entre altres
nombrosos i encisadors indrets.
Diània, terra nostra és un llibre eminentment fotogràfic, esguitat de cites, cançons i
poemes de nombrosos autors nostrats, que es presenta en un format quadrat, molt
elegant i acurat, i que conté 384 pàgines, totes a color, amb 320 fotografies de 138
paratges arreu del territori diànic. Un llibre fonamental per a descobrir i gaudir la
Contestània ibera, la Diànium romana, la Yibal Balansiya andalusí: la nostra agresta i
beneïda terra.

Municipis que integren el territori diànic

L’ACTIVITAT CULTURAL
L’activitat cultural que es proposa consistirà en una xerrada molt dinàmica, didàctica i
entretinguda que versarà sobre el contingut del llibre que es presenta i que inclourà la
projecció de l’audiovisual “Desperta Diània”, un treball on els paisatges nostrats seran
els protagonistes. L’autor explicarà l’origen de la denominació territorial botànica
Diània i contarà tot allò relacionat amb el contingut d’aquesta fabulosa obra
fotogràfica. En acabar, l’escriptor signarà exemplars dels seus treballs a tots aquells
que en vullguen adquirir.
L’autor s’encarregarà de fer els cartells i un vídeo promocional, així com de portar,
instal·lar i desmuntar tots els mitjans necessaris per al correcte transcurs de la
presentació (ordinador, projector, altaveus i micròfon), de manera que el promotor
sols tindrà que promoure l’activitat.

Presentació de Diània terra nostra a la seu del Centre Excursionista d’Ibi

L’AUTOR
Just I. Sellés (Beniarrés, 1969) és enginyer d’obres
públiques i màster en enginyeria marítima, professió
que abandonà l’any 2008 per a dedicar tot el seu temps
i esforç a l’escriptura.
En 2009 es proclamà finalista del premi Azorín de
novel·la amb El llanto del petirrojo, la seua primera
obra, i ja des d’aleshores treballà infatigable en un
projecte literari ambiciós i apassionant que l’any 2014 el
portà a editar la seua segona novel·la: Al-Azraq el Blau.
Crònica de la conquesta de La Muntanya.
Actualment escriu Amira, l’última flor d’al-Àndalus, un
altre projecte literari ambientat als territoris diànics, una novel·la on la història i la
llegenda caminen de la mà. Durant la fase de documentació prèvia a l’escriptura
d’aquesta nova obra, l’autor ha recorregut tot Diània, que és l’immens escenari on
transcorrerà l’acció. Així, Diània, terra nostra és el fruit d’aquest ingent treball de
camp que l’escriptor ha volgut avançar per a preludiar la novel·la que gaudirem
prompte.
Altres obres de l’autor
Al-Azraq. El visir que somiava La Muntanya
(Abril de 2015)
Sol succeir: l’amnèsia del temps s’acarnissa amb aquells
personatges a qui, prèviament, la història ha fet pedaços.
Sí, la glòria es reserva sempre per al guanyador, i en la
derrota, al vençut no li queda més opció que humiliar la
mirada i caminar la polsegosa senda de l’oblit...
Al-Azraq el Blau. Crònica de la conquesta de La Muntanya
(Abril de 2014)
Mitjan el segle XIII, les valls més septentrionals de La
Muntanya eren un vesper, una illa d’Islam rodejada per un
embravit mar de Cristianisme. Els feudals anhelaven
sotmetre-la, però La Muntanya era un castell de roca, alt i
fort, i resistia. Foren anys de pactes breus, de fortaleses
preses i lliurades per la força, de treves, emboscades i
escaramusses entre les hosts de Jaume I i els partidaris del
visir al-Azraq, el Blau.
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