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C
armelina Sánchez-Cutillas deia 
que l’Aitana i el Puigcampana 
eren dues muntanyes punxe-

gudes i migjornenques, que de tant mi-
rar-se l’aigua se n’havien tornat blaves. 
I jo mai no he dubtat que tinguera raó. 
És més, ara i ací, per una benedicció 
dels deus de la mar i de la terra, també 
Diània s’ha fet de mil colors i mil ma-
tisos de tant mirar l’objectiu fotogràfi c 
de Just Sellés. 

Platges, cales, puntes, caps, coves, 
estufadors... conformen un esplet de 
noms i llocs, patrimoni atàvic dels ha-
bitants tradicionals de la marina valen-
ciana, que el lector trobarà a les pà-
gines del llibre. Però la publicació que 
teniu entre mans va més enllà d’un sim-
ple recull fotogràfi c. I és així que l’obra, 
per un treball pacient, constant, acurat, 
mesurat, mil·limetrat i ple de passió, 
ha esdevingut un immens pèleg visual 
on s’alcen una mar de freus, timbes, ter-
raires, fontanelles, remelsos, portitxols, 
barres, secs, bols i galeres que vos ame-
raran la boca, la llengua i els ulls amb 
un plugim d’acolorits esguits marins. 

La llum que la fotografi a de Just in-
sufl arà en els sentiments aconseguirà 
que el tast del salnitre delecte els vos-
tres llavis per molt absents que estigueu 
de la companyia de les ones, un esclat 
de sensacions deguda a la capacitat co-
municativa de l’experimentat artífex, 
que s’origina en un profund coneiximent 
cientifi cotècnic de la mar i de l’art de 

la llum. No som al davant d’un diletant 
armat de càmera que dispara al món i 
a si mateix. Just és enginyer i màster 
en enginyeria marítima; compta amb un 
bon grapat de campanyes oceanogràfi -
ques entre les seues singladures vitals, 
a més de quinze anys d’experiència pro-
fessional en estudis del medi marí.

És un fotògraf que pensa i planifi ca 
i posa esforç i temps i elabora i obté 
un producte que destil·la qualitat, ofi ci i 
estètica en cada píxel. Unes característi-
ques que són fi lles legítimes d’un procés 
metodològic estricte que no pot quedar 

com a fruit d’una inspiració poètica opor-
tuna. Això seria falsejar el fonament de 
treballs -com el present- que culminen 
en forma de colpidora perfecció després 
d’aplicar metodologies rigoroses. 

Un treball al servei de la mirada del 
creador artístic que no sols ens permet 
copsar imatges que no haguérem tingut 
la capacitat de percebre sense una guia 
adequada sinó que, a més, és capaç de 
suggerir presències marines ja esvaïdes 
però que encara el nostre cervell expec-
tant anhela albirar entre les fi gures del 
paisatge. Tornareu a intuir l’alé dels pes-
cadors del Poble Nou davallant per les 
pesqueres de cingle, els crits d’«infl a» 
dels mariners alteans hissant les xàrcies 
dels sardinals fora puntes, el fl amejar 
de la vela llatina sotragada pel vent de 
mestral, l’inquietant resplendor de les 
alimares al capdamunt de les torres... 

Ara bé, res d’això no estarà present 
al paper, serà l’encís de la suggestió qui 
us ho haurà passat per davant dels ulls 
com una tènue boira escampadissa que 
haja acariciat les vostres percepcions 
abeltides. Un encanteri que sols pres-
tidigitadors de la llum com Just Sellés 
poden invocar i del qual vos contaré 
un secret: crec que s’ha enamorat de la 
mar. I considere fermament -amb pa-
raules amprades a Joan Borja- que este 
llibre és la declaració de l’enamorament 
sincer del fotògraf per tots i cadascun 
dels colors de la mar i de la marina. 

Gràcies, Just, per tanta bellesa.

L’illa de Benidorm quan s’alça el sol.

Un plugim

d’acolorits

esguits 

marins

(Pròleg)

Francesc Xavier Llorca Ibi



T
 ot i que moltes de les fotos que 
il·lustren este llibre han estat 
fetes amb unes condicions 

meteorològiques adverses, amb la mar 
escarotada i el cel ennuvolat –encara 
que també buscant les càlides llums 
crepusculars que endolcixen i acaronen 
el paisatge–, la costa diànica oferix al 
visitant un clima benigne, de cels blaus 
i una extraordinària lluminositat. Estes 
atractives condicions naturals l’han 
convertida en una destinació turística 
i residencial de primeríssim orde mun-
dial, una immensa oportunitat de 
negoci que les indústries turístiques 
i immobiliàries, amb la complaença 
de la nostra societat i de les nostres 
administracions, han esmunyit a con-
veniència durant els últims seixanta 
anys, i encara esmunyen. El canvi en 
els usos tradi cionals del sòl ha empal-
lidit la bellesa dels paisatges primitius, 
una bellesa natural que ja costa trobar 
deslligada del formigó. Sí, ha sigut 
un repte eixir al rescat del paisatge 
primigeni, i un immens plaer trobar-lo 
amagat en l’interior d’una cova, o aïllat 
als peus d’un indòmit penya-segat, o 
arraconat a l’abric d’un cordó dunar 
o de les més encisadores caletes de 
cudols, sempre enaltit per les més 
afavoridores llums de l’albada i el cap-
vespre. Eixos moments de bellesa quasi 
sempre efímera, eixos santuaris d’encís, 
haurien de bastar-nos per a albirar la 
terra amb uns altres ulls, per a crear 

consciència d’allò que hem perdut i del 
que encara podem resguardar, perquè 
encara s’hi produïxen actuacions i pro-
jectes agressius sobre el medi costaner 
i marí, i encara ens queda molta bellesa 
per preservar als dominis de la deessa 
Àrtemis, la Diana grega.

Diània és una unitat paisatgística, 
un país, una manera de ser, de parlar, 
sentir i viure, un poble, i encara que 
no se li coneix una fi ta fronterera cer-
ta que delimite el seu territori, sembla 
del tot raonable fer-la coincidir amb la 
traça del riu Xúquer pel nord i amb la 

del riu Montnegre o de Xixona pel sud, 
per assimilar-la al districte andalusí 
de la Muntanya, a la governació dellà 
Xúquer, al país de les Muntanyes. Dins 
d’este àmbit geogràfi c costaner troba-
rem dos territoris completament dife-
rents: la Diània d’inesgotables platges 
d’arena, marjals i cordons dunars, en 
la mitat nord, i la Diània esguitada de 
cales, penya-segats, illots i platges 
menudes, en la mitat sud. La primera 
es correspon amb el tram meridional 
del sucronensis sinus, des de la desem-
bocadura del Xúquer fi ns a la costa de 
les Rotes a Dénia, un territori que, a 
pesar d’haver estat fortament urba-
nitzat, encara conserva alguns indrets 
on l’equilibri de l’ecosistema litoral 
posseïx una salut raonable; la segona 
coincidix aproximadament amb la co-
marca natural de la Marina, un territori 
feréstec que, tot i haver sigut –i ser– 
past del més ferotge incendi especu-
latiu, encara atresora uns paisatges 
d’aclaparador encant.

No estima la terra qui la desconeix, 
ni la preserva de dany qui no la valora. 
Coneixement, estima, valoració i pre-
servació són una successió natural de 
conseqüències, i és segur que després 
d’admirar els paisatges que conté este 
llibre coneixerem més i millor la terra 
nostra per a més i millor estimar-la, per 
enfortir i afonar en el seu sòl la nostra 
arrel identitària. Benvinguts a la Diània 
marinera. Gaudiu de la travessia!
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Baixada a la pesquera de les Paleres, al morro de Toix (Calp).

Diània: 

l’arrel

identitària

(A manera de preàmbul)

Just I. Sellés



M
amprendre un llibre fo-
togràfi c que documente 
un territori extens resulta 

sempre complicat, i més encara si es 
pretén que les fotografi es, a més de 
documentar, oferisquen un component 
original i artístic que les faça atracti-
ves. Açò obliga a tornar moltes voltes 
sobre el mateix escenari per fotogra-
fi ar-lo amb diferents condicions meteo-
rològiques i lumíniques, en diferents 
estacions de l’any, amb diversos en-
quadraments, en  un nombre de visites 
que resulta directament  proporcional 
al  nivell  d’autoexigència del fotògraf, 
i  també  –per què amagar-ho–, al grau 
de gaudi que els escenaris i el treball 
de camp li provoquen. Tots dos con–
di   cion ants –territori extens i visites 
reiteratives sobre els escenaris– com-

porten un notable allargament dels ter-
minis però, també, gran satisfacció per 
les experiències viscudes, pel coneixe-
ment del territori i del medi atresorat i, 
com no, pel treball fet amb gust i gana.

No sabria dir quantes sessions fo-
togràfi ques han sigut necessàries per 
a documentar els 121 indrets que fi -
nalment recull este llibre. Sense dubte 
han sigut moltes, moltíssimes, per te-
rra, mar i aire. Moltes matinades i molts 
quilòmetres per l’AP-7 des del Campello 

fi ns a qualsevol indret costaner al sud 
del Xúquer, amunt i avall de la nostra 
benvolguda Diània, un dia i un altre, 
una setmana i una altra, durant dos 
inten síssims i gojosos anys. Els primers 
reconeiximents fotogràfi cs es feren des 
de l’aire amb un helicòpter Robinson i 
una avioneta Cessna; després, el bastó i 
la bota s’alternà amb la pala i el caiac, 
i de tant en tant, també amb l’arnés i 
la corda, el fogueret i el bivac, sempre 
acompanyat de les càmeres, el trípode i 
els falconets electrònics. Fer-se explora-
dor de coves marines als cinquanta anys 
és tornar a la adolescència, i llevar-se 
trenta-cinc anys de damunt sempre sen-
ta bé: potser per això –més que per l’au-
toexigència– que mai no donava per aca-
bat el treball de camp, de tant com l’he 
gaudit. Caminar les sendes que voregen 
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Just I. Sellés

Epíleg

(sobre els aspectes 

emotius i fotogràfics)



els tallserrats de la Marina i abocar-se 
en silenci al precipici per escoltar la 
mar alimenta l’esperit; igualment rejo-
venix el fet de passejar algunes platges 
de la Safor on les marjals i els cordons 
dunars encara romanen vius, o busse-
jar els alguers allà on encara són abun-
dants, o guaitar la mar des d’una torre 
costanera, o bivaquejar furtivament en 
alguna cala perduda i deserta, o pescar 
de nit sobre un canyís al capdavall d’un 
penya-segat –sí, en ple segle XXI!–, o 
acariciar els peus dels gegants de pe-
dra que amollonen la mar: del cap d’Or, 
del de Sant Antoni, la Nau, o del ma-
teix Ifac, amb la mar silent i encalmada. 
Les nombroses excursions marines i una 
corprenedora travessia de quatre dies en 
caiac han sigut, probablement, la part 
més emotiva del treball de camp. Pale-
jar arrimat als penya-segats, admirar el 
que queda de les antigues pesqueres de 
canyís i cingle, endinsar-se en les ma-
teixes coves on antigament s’amagaren 
pirates barbarescos i contrabandistes, o 
fondejar a recer del vent en un portit-
xolet o caleta, com un corsari, i tot açò 
fer-ho en solitud o acompanyat d’un 
bon amic, en temporada baixa, aprofi-

tant les encalmades hivernals, ha sigut 
d’allò més emocionant i enriquidor, tan 
inte ressant que he decidit contar-ho en 
un quadern de bitàcola que he titulat 
La Marina en caiac. Crònica d’una tra-
vessia anticiclònica, on a més de referir 
les experiències viscudes durant el viat-
ge, es relataran també els més destacats 
fets històrics ocorreguts en els indrets 
visitats i, com no, es reflexionarà en veu 
alta sobre aquells aspectes que afecten 
la salut del territori costaner diànic; tot 
convenientment esguitat de fotografies, 
com és obvi.

Segurament, la novetat sobre altres 
publicacions fotogràfiques anteriors 
és que la majoria de les imatges  que 
il·lustren este llibre s’han pres des 
de l’aire emprant diferents aeronaus 
pilotades per  control  remot.  Per a este  
menester  s’han  hagut de  tramitar  els  
pertinents permisos administratius per 
a fotografiar els diferents parcs naturals 
costaners fora de l’època de nidificació 
de les aus marines i s’han planificat al 
mil·límetre les sessions fotogràfiques 
per minimitzar el temps, l’altura de vol 
i els riscs que comporten per a estes 
menudes aeronaus certes condicions 

atmosfèriques; tot i així, s’han fet quatre 
vols en helicòpter per a fotografiar la 
costa des d’una altura superior al límit 
legalment establit per als drons, amb 
unes condicions meteorològiques i 
lumíniques seleccionades.

L’objectiu ha sigut sempre el d’ex-
plorar i gaudir un territori d’excepcional 
atractiu i, en últim terme, mostrar-lo 
bell a l’espectador amb la intenció de 
generar l’empatia individual necessària 
per a, granet a granet, crear conscièn-
cia social sobre la problemàtica que 
afecta tan fràgils i bells paisatges cos-
taners abans de lamentar-nos del seu 
inexorable declivi. Els últims 60 anys 
han sigut terrorífics quant a la degra-
dació dels nostres paisatges i recursos 
naturals; ara, una furibunda horda de 
turistes de xancla i selfie amenaça amb 
rematar-ho tot. Prenguem conscièn-
cia del que ens convé: encara estem 
a temps de regular este despropòsit. 
Confie que la publicació d’este llibre 
aporte el seu humil granet d’arena; si 
no fóra així, quedarà per a escarni de 
la nostra vergonya col·lectiva, com un 
fidel testimoni d’allò tan bell i nostre 
que no hem sabut salvaguardar.

399
 398

 Sessió fotogràfica a la cova de Montcaixer

 Sessió fotogràfica a la cala dels Testos


