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ALTHAIA 

Els protagonistes d’aquesta nouvelle són una dona i un home 
obsedits per la recerca de la bellesa, l’excel·lència literària i la 
sublimació de l’estètica, per l’amor a l’art i l’art de l’amor. En 
aquesta història, un escultor empedreït i una escriptora inci
pient —intèrpret també de música— conflueixen per atzar a 
Altea, on l’art i la bohème són el pa de cada dia. 

Embolcallats per un ambient propici, començaran un joc de 
seduccions en què tots dos quedaran enviscats: en la carn que 
s’esculpeix pacientment amb el cisell a la mà i els mots  
que s’escriuen sobre el llenç del poema. Una història en què 
la fin’amor i la folla amor ausiasmarquianes, l’amor educat  
i la passió desbocada d’Estellés esdevenen la consigna i alho
ra un fat irreversible. 

Una història bella i tràgica alhora, com la llegenda d’Al thaia, 
l’heroïna grega, o la del déu Apol·lo i la nimfa Dafne, immor
talitzada en la famosa escultura de Bernini, al·legoria de la 
relació única, extraordinària, irrepetible, entre els protago nistes.
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Ju l i  Capi l la   
(València, 1970)

És escriptor, editor i promotor cultural. Ha dirigit diverses revis
tes literàries i ha col·laborat en diversos mitjans: Levante-EMV, 
El Temps, Caràcters, L’Espill, El Punt-Avui, etc. També ha fet 
de corresponsal al País Valencià per a Barcelona COM Ràdio. 
Actualment, és el director de la revista literària L’Aiguadolç i 
editor de Lletra Impresa Edicions. 

Com a escriptor, ha publicat relats, novel·la, poesia, assaig 
i literatura infantil. Ha estat guardonat amb diversos premis 
literaris: el Premi Vila de Lloseta, Ibn Jafadja Ciutat d’Alzira, 
Tardor de Castelló, Ciutat de València Roís de Corella, en 
poesia; el Ciutat de Catarroja de narrativa, o el Premi d’Assaig 
Mancomunitat de la Ribera 2019, entre molts altres. El seu 
darrer poemari, La casa buida, va ser guardonat amb el Premi 
Miquel Àngel Riera de poesia Ciutat de Manacor 2020.

XLI Premi de Narrativa Curta
«25 d’abril» Vila de Benissa 2021


