
Flora Sempere va escoltar parlar 
per primera vegada del Gegant 
del Romaní gràcies a la seua pro-
fessora de valencià. La docent 
que aquell any estava a l’institut 
La Creueta d’Onil «de passada» 
va presentar als alumnes un re-
cull de rondalles entre les quals 

destacava la història del mític 
personatge, recorda la cantant 
d’El Diluvi. Sempere s’ha fet gran 
amb les contalles que li narraren 
iaios i mestres, tocant la ban-
dúrria amb la rondalla del seu 
poble, Castalla, i fent de la mú-
sica en valencià el seu altaveu. 

Flora Sempere,  
cantant d’El Diluvi
«Les contalles  
mantenen viva la  
cultura valenciana»

«Des de ben menuda els meus 
pares m’han ensenyat a apreciar 
la nostra riquesa cultural» as-
segura i afig que «les contalles 
mantenen viva la cultura valen-
ciana».

El Diluvi va nàixer interpre-
tant versions d’Ovidi Montllor 
perquè se sentien còmplices del 
que deia el cantant alcoià en les 
seues lletres. No obstant això, el 
grup valencià ha evolucionat i es 
defineix actualment com un grup 
de música de folk modern que fu-
siona diversos estils musical com 
la cúmbia, el reggae, la rumba i la 
música d’arrel valenciana.

Francesc Gisbert ha sigut 
l’encarregat d’insuflar oxigen, 
una vegada més, als pulmons del 
Gegant del Romaní. El segon llibre 
de la col·lecció «Llegir en valen-
cià, les nostres contalles» Un po-
ble de llegenda podrà adquirir-se 
dissabte amb el diari Levante.

www.llegirenvalencia.org

Flora Sempere, veu i bandúrria del grup musical valencià El Diluvi.

“ M’han 
ensenyat a 
apreciar la 
nostra riquesa 
cultural ”

Dissabte, 24 de juny

Diumenge, 25 de juny

per només

1€

per només

1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Lectora voraç

Flora Sempere admet que li 
agrada donar-li una oportuni-
tat a qualsevol tipus de lectu-
ra. Té per costum dedicar una 
estona a llegir cada nit, just 
abans de cloure els ulls fins 
al dia següent. Reconeix que 
són els llibres «d’aventures i 
amb molta acció» aquells que 
més l’enganxen. De fet situa 
entre les seues obres predi-
lectes Blade Runner. Els an-
droides somien xais elèctrics?, 
novel·la curta de ciència-ficció 
de l’autor Philip K. Dick. Tot i 
que a la cantant i bandúrria 
d’El Diluvi també l’apassionen 
altres gèneres literaris com la 
poesia.

Sempere explica que es 
va emocionar moltíssim quan 
va llegir Matar un Rossinyol 
de l’escriptora Harper Lee i 
que li sembla «un llibre molt 
bonic» i també recomana la 
lectura d’Arribarà el dematí 
de l’escriptor valencià Joanjo 
Garcia. Insisteix a recordar 
que allò més important és 
seguir llegint i gaudint de la 
lectura.


