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Joan Carles Girbés amb el llibre 
que editarà de Xavi Sarrià. ACN

LLIBRES

Sembra Llibres, 
nou projecte 

editorial en català 
al País València

SALVADOR ALMENAR 

VALÈNCIA. Després d’anys en què 
notícies com l’ERO a l’editorial Bro-
mera, la desaparició de Brosquil 
Edicions, els acomiadaments a Tàn-
dem i les dificultats econòmiques 
d’Edicions 3i4 no han fet més que 
aprimar i afeblir la producció literà-
ria en català al País Valencià, el nai-
xement d’un nou segell editorial és 
una notícia sorprenent, alhora que 
quasi necessària.  

Des de l’aparició d’Onada Edici-
ons (Benicarló) i Andana Editorial 
(Algemesí), han hagut de passar uns 
deu anys perquè un nou projecte li-
terari veiés la llum. Joan Carles Gir-
bés, exeditor de Bromera, ha decidit 
embarcar-se en l’aventura de dirigir 
Sembra Llibres, la nova editorial en 
llengua catalana que ahir es va pre-
sentar a València. Tot i que reconeix 
que “publicar en valencià des del 
País Valencià no és una feina gens 
fàcil”, considera que “cal fer l’in-
tent” perquè en un futur no només 
el 3% de valencians llegeixin llibres 
en llengua pròpia. Un dels seus ob-
jectius és atreure “un públic jove i 
adult que ha estat escolaritzat en va-
lencià però que no el llegeix”. Per ai-
xò tractarà de crear amb cadascun 
dels llibres que editi “una comuni-
tat interactiva de lectors” perquè “ja 
no té sentit adreçar-se al mercat en 
abstracte”, va assenyalar. Per l’edi-
tor d’aquest nou projecte, que té vo-
cació d’abastar tot el territori cata-
lanoparlant, s’han de fer llibres “que 
connecten molt bé amb un lector 
concret”. 

Al mes de març es publicaran dos 
dels primers títols de Sembra Lli-
bres. El dia 14 sortirà al carrer Totes 
les cançons parlen de tu, la primera 
novel·la de Xavi Sarrià, cantant 
d’Obrint Pas, que està ambientada 
en la València dels anys 90, i el 28 de 
febrer veurà la llum Vertigen, un 
text a quatre mans de les periodis-
tes Esperança Camps i Empar Mar-
co que, a mig camí entre la realitat 
i la ficció, narra el tancament de Ra-
diotelevisió Valenciana.e

ARTS ESCÈNIQUES

De l’Empordà a la República d’Udmúrtia

torsionava d’una manera que ens 
feia mal als ossos. Però ella no para-
va de somriure.  

Com em feien somriure alguns 
dels números ucraïnesos i russos. Els 
malabaristes Empress portaven una 
indumentària increïble que no els 
impedia fer unes passades de bitlles 
extraordinàries. Els homes, drets da-
munt d’unes plataformes minúscu-
les aixecades a quatre metres de ter-
ra, vestien d’escocesos, amb calço-
tets de la Union Jack, i la noia, asse-
guda en una corda que es gronxava, 
anava espectacular de fada mig fla-
menca. Oleg Kulaev feia acrobàcies 
penjat d’una cadena vertical, vestit 
de heavy amb el pit nu. I els Beyond 
Destiny volaven d’una banda a l’altra 

de la pista, d’un portador a l’altre, 
amb uns vestits que haurien estat 
l’enveja de Raffaela Carrà.  

Però, esclar, què es pot esperar 
d’un festival en què et ven el pro-
grama una noia vestida de grum 
i amb hijab al cap, en què al bar 
tenen cervesa local artesana, en 
què la potent orquestra d’onze 
músics acaba les funcions tocant 
L’Empordà i en què el president 
del jurat és el ministre de Cultu-
ra de la inversemblant República 
d’Udmúrtia? Res, només mera-
velles, que és el que ens ofereix 
aquests dies –fins dilluns al ves-
pre, quan els números finalistes 
competiran en la Gala d’Or– la 
ciutat de Figueres.e

La Yunnan Acrobatic Troupe, una companyia xinesa que fa perxa i trampolí. COMEDIA

Números de circ mai vistos a Europa enlluernen al Festival de Figueres 

Backstreet Boys o el secret 
de l’eterna joventut

mes Bond. Malgrat que el so inicial 
no va acompanyar gaire (després es 
va arreglar), és just recalcar que les 
coreografies eren perfectes. Al tercer 
tema de la nit, Kevin Richardson es 
va situar als teclats i Nick Carter a la 
guitarra, en un voluntariós esforç per 
demostrar que no només saben can-
tar i ballar. I això que no es van poder 
veure en cap moment els músics que 
interpretaven els temes.  

L’escenari estava coronat per una 
pantalla gegant que projectava víde-
os amb motius geomètrics i paisat-
ges idíl·lics. El ritme de l’actuació es 
va interrompre sovint, amb l’excusa 
de donar les gràcies al públic o per 
celebrar l’aniversari de Brian 
Littrell, que va rebre encantat un 
pastís i la felicitació dels assistents 
corejada en castellà. Fins i tot van 
demanar un moment de silenci per 
la mort d’un dels seus guardaespat-
lles. Van sonar temes del seu últim 
elapé, In a world like this (2013), i per 
descomptat no van faltar cap dels 
seus èxits com les arxiconegudes 

Everybody (Backstreet’s back) o 
As long as you love me, entre d’al-
tres. També es van poder escoltar 
algunes estrofes cantades en cas-
tellà i un sorprenent mini set amb 
guitarres acústiques en què van 
voler imitar Jason Mraz. Després 
d’acabar el seu xou de gairebé du-
es hores, van recordar que aniri-
en de festa al club Upload. Tot i 
que One Direction és la boy band 
del moment, no hi ha dubte que 
els Backstreet Boys viuen una 
eterna joventut.e

Nick Carter en un moment de l’actuació al Sant 
Jordi Club. JORDI VIDAL / GETTY IMAGES

MÚSICA

PITI ESPAÑOL 
FIGUERES 

El Festival Internacional 
de Circ de Figueres ha 
entrat en la maduresa. 
Des que va començar, tot 
just fa dos anys, ha tripli-

cat el nombre de funcions i locali-
tats i, pel que es va veure dijous a la 
sessió inaugural, el públic respon: la 
carpa estava plena de gom a gom 
d’espectadors entusiastes que se-
guien i de vegades maldaven per 
veure els números que s’hi presen-
taven –la visibilitat arran de terra 
no és gaire bona. 

La característica fonamental del 
festival és que els números, a part 
de ser molt bons, no s’han presen-
tat mai a Europa. I això fa que molts 
siguin realment sorprenents, tant 
per les tècniques i habilitats que 
s’hi utilitzen com per la indumen-
tària i coreografia que els acompa-
nya. Les dues companyies xineses 
que hi han estat convidades, per 
exemple, actuen amb una mena de 
frescor, gamberrisme i vestits d’un 
tot-a-cent tan poc budista que po-
drien passar per mexicanes. Una 
d’elles, Flag Circus, presenta un nú-
mero de diàbolos vertiginós, gaire-
bé impossible. I l’altra, la Yunnan 
Acrobatic Troupe, un de barres ver-
ticals i llit elàstic que va fer cridar 
d’admiració els espectadors. Molts 
també vam cridar, però més aviat 
d’angúnia, quan Jordan Mc Knight, 
una americana de 16 anys, es con-
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SANT JORDI CLUB 
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HUGO DE COMINGES 

Tot va funcionar mil·limè-
tricament des del minut 
0. O fins i tot abans: quan 
faltava una estona perquè 
el quintet d’Orlando pu-

gés a escena, una pantalla gegant 
emetia imatges del film documental 
que s’estrenarà aviat per commemo-
rar el seu vintè (!) aniversari. Amb to-
tes les entrades venudes, Nick Car-
ter, Howie Dorough, Brian Littrell, 
A.J. McLean i el retornat Kevin 
Richardson es van materialitzar da-
vant de les seves fans, una barreja 
formada per adolescents i joves de 
més de trenta anys, sota els acords 
del conegut tema de les cintes de Ja-
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