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LA GIRA D’ESTIU 

Com ja fera altres anys passats, este proper estiu l’escriptor Just Sellés tornarà a visitar els 
pobles més menuts de La Muntanya per fer-nos arribar les seues creacions literàries, 
divulgatives i fotogràfiques més recents, sempre inspirades en la nostra benvolguda terra. 

Enguany, l’escriptor de Beniarrés presentarà el seu últim llibre Amira. L’última flor de La 
Muntanya, l’obra que protagonitzarà esta gira d’estiu en cadascuna de les vetlades culturals.  

 

AMIRA. L’ÚLTIMA FLOR DE LA MUNTANYA  

Amira. L’última flor de La Muntanya és una novel·la d’autoedició allunyada dels canals 
comercials de distribució, escrita des del sentiment que mou allò que és nostre, una obra de 
proximitat, amb denominació d’origen, destinada a la delectació del lector que viu ací, que 
de ben segur sabrà apreciar la intenció que amaguen certs detalls integrats en la trama. 
Quan l’emir Zayyan ibn Mardanis lliurà València als 
infidels, la seua filla Amira fou empenyorada al rei 
Conqueridor. Des d’aquell malaurat dia Amira caminà 
les més insospitades sendes de la mà de la reina 
Violant, en primer lloc, i del metge Yahyà ibn Yaqub 
al-Farrà, després, amb el rumor de la guerra sempre 
present. Si la reina d’Aragó deixà una profunda 
empremta en la jove Amira, el mestre al-Farrà 
esdevingué prompte un referent, la llum d’un far que 
il·luminaria totes les seues inquietuds i anhels. De la 
seua boca conegué els secrets i els rituals de la 
botànica màgica, i junts aconseguiren desxifrar el 
misteri principal de l’alquímia: l’extracció de l’esperit 
del vi. Després de quinze anys de conflicte, la invasió 
feudal de La Muntanya els abocà a l’exili, però el destí 
d’Amira l’esperava amagat en l’interior d’una cova 
per obrir-li les obscures portes de l’inframón i 
mostrar-li el camí. 

De nou el col·lapse andalusí en els territoris de La Muntanya, el conflicte que mitjan segle XIII 
enfrontà les hosts de Jaume I amb els partidaris del visir al-Azraq, es convertix en l’escenari 
d’una novel·la que, en esta ocasió, transcorrerà trepidant de la mà d’Amira. La seua història 
donarà origen a una de les llegendes més antigues, fascinants i arrelades del nostre 
imaginari col·lectiu: el mite de les nàiades, de les dones d’aigua, de les encantades. 

2017



LA VETLADA CULTURAL 

L’activitat cultural es farà al carrer, a la fresca, on tindrà lloc una xerrada molt dinàmica, 
didàctica i entretinguda que versarà sobre el contingut del llibre que es presenta i que 
inclourà la projecció de dos audiovisuals on els nostres paisatges seran els protagonistes. 
L’autor explicarà l’origen de les llegendes relacionades amb les encantades i el seu lligam 
amb les nàiades de la mitologia grega, i contarà tot allò relacionat amb el contingut 
d’aquesta nova obra literària. En acabar, l’escriptor signarà exemplars dels seus treballs a 
tots aquells que en vulguen adquirir.  

L’escriptor 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 
(taula, ordinador, projector, pantalla gegant, altaveu i micròfon), de manera que 
l’Ajuntament sols tindrà que promoure l’activitat entre el veïnat i proporcionar un punt de 
connexió elèctrica i unes cadires (preferiblement de plàstic) on puga seure la gent. L’activitat 
serà totalment gratuïta, i encara que sempre és d’agrair que l’Ajuntament adquirisca uns 
exemplars per reconéixer la tasca de l’autor, no té cap obligació de fer-ho. 
 

Presentació de la novel·la Al-Azraq, el Blau als peus de la torre d’Almudaina el 15 de juliol de 2014
 

 
MESURES SANITÀRIES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

En principi, i encara que s’està obert a l’adopció d’altres mesures preventives, estes són les 
mesures mínimes que es preveuen adoptar: 

1. Enguany, la separació de les cadires serà més generosa, almenys de dos metres. 

2. Les cadires es desinfectaran convenientment 30 minuts abans de començar. Per a este 
menester l’autor portarà un producte desinfectant adequat i un aparell apropiat per a 
aplicar-lo. Per a facilitar la desinfecció, convindria que les cadires que l’Ajuntament 
proporcione foren de plàstic. 

3. L’autor emprarà un micròfon que li permetrà prendre una distància mínima amb el 
públic de la primera fila de 4 metres. 

4. Abans de la firma de llibres, l’autor es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic, i 
emprarà una mascareta FFP2 durant la firma. Els assistents deuran mantindre una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 



L’AUTOR 

 
Just I. Sellés (Beniarrés, 1969) és enginyer d’obres 
públiques i màster en enginyeria marítima, professió 
que abandonà l’any 2008 per 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 en un projecte literari 
ambiciós i apassionant que l’any 2014 el portà a editar 
la seua segona novel·la, la primera històrica: Al-Azraq 
el Blau. Crònica de la conquesta de La Muntanya.  
 
Recentment ha publicat Amira. L’última flor de La 
Muntanya, 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 tota Diània, 
que és l’immens escenari on transcorre l’acció de la novel·la. Així, Diània, terra nostra és el 
fruit d’aquest ingent treball de camp que l’escriptor volgué avançar per a preludiar la 
novel·la que venia darrere. 
 
Altres obres de l’autor  

 

Diània. Terra nostra 
(Maig de 2017) 

 
Diània terra nostra és un emocionat viatge fotogràfic per les 
més antigues sendes de les nostres muntanyes, una expedició 
encapçalada i guiada per tres personatges il·lustres, 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... 
 

 

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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SOMIA la terra nostra: 
estima-la, sent-la, viu-la 
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