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5. Una jota de quintos

Carrer major del meu poble
quantes voltes t’he rondat

i més que te’n rondaré
si no vaig a ser soldat.

Faena i cant s’hagueren d’interrompre, o millor, s’hagueren de
traslladar en arribar allò de servir a la pàtria. Com diu el romanç
del sant miraculós, sa mare va demanar un número alt perquè el xic
es quedara a prop, però “l’home les boletes/ va ficar la mà/ i no va
traure el zero/ perquè no n’hi ha” de manera que va haver d’anar-se’n
a l’Àfrica, exactament als Regulars 1 de Ceuta, a les ordres del
general Mohamed Hussein.

Tot i tenir la consciència que li van furtar un temps preciós de la
seua vida, guarda uns records que no mostren, en la seua narració,
ni l’exaltació explicable d’alguns que eixien per primera vegada de
casa, ni tampoc la justificada amargor que en destil·len altres, per
als quals la mili, obligatòria fins l’any 2001, va ser un autèntic calvari.

Ni calent ni gelat: tebiet. Va dir que era músic i va tocar el tam-
bor com el millor percussionista, va guardar les distàncies amb el
brigada, tot un senyor molt correcte, i amb el sergent Bustamante,
a qui li canviaren el cognom per furtamantes i li posaren de malnom
el muflo. Amb tot, el sergent es va convertir, passat un temps, en el
seu primer fan i, en sentir-lo cantar, indefectiblement pontificava:
Eso es cantar. Els qui manaven portaven fusta però “a mi no em van
tocar mai la careta, sols una vegada em van castigar i va ser per no
fer el llit; que passaren altres coses jo no et puc dir res”. 

Increïble però cert. Allà va patir la pigota borda que el va por-
tar a l’hospital, d’on les monges, quan els va cantar un parell de
gojos, no el van deixar eixir en dos mesos, perquè calia preparar
la celebració de la Virgen del Perpétuo Socorro, patrona de Sanidad i
la seua participació a l’hora del cant era irrenunciable i innego-
ciable.

Les hores de cantina, en una espècie d’ample pati que volia sem-
blar andalús, era fàcil que s’entretingueren amb cançons, especial-
ment entre els bascos i els valencians que s’arreceraven respectiva-



Pep treballant de
ferrer, soldant.
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ment, front per front, en la taverna i en una espècie de barraca
semblant a les que diem típiques.

La nit de Nadal, propícia a l’enyorança de la terra i als records
familiars, reunit el tabor, que és com es diu allà batalló, el seu amic
Jamiro, un autèntic mestre de la xirimita, l’altre tambor de la com-
panyia i Pep Botifarra, a la veu, van voler mostrar als companys què
era una nit d’albaes. No fa falta dir que van ser les albaes més plo-
rades que mai haja viscut l’aguerrit exèrcit espanyol.

Lluny de casa i la família
en una nit com és esta
és precís pensar en tots
i passar la nit fent festa.

En tornar, per fi, a Xàtiva va haver de treballar en el que va
poder: feines sempre relacionades amb el camp, com llaurar, podar,
collir taronja, etc., fins que va entrar a treballar de ferrer a casa
d’Enrique Sanchis, el manyà, en el taller que aquest tenia al carrer
de la Reina. Van ser uns bons anys, però amb la primera gran crisi
de la construcció va veure una bona alternativa en la cooperativa
Cometal, que dirigia Vicent Penalba i de la qual era secretari Vicent
Álvarez, i l’any 81 s’hi va incorporar. Allà va treballar de ferrer fins
que l’any 96 entrà a formar part de la brigada de manteniment de
l’Ajuntament de Xàtiva, faena aquesta que manté fins hores d’ara.



6. La transició

Vinc del cor de La Costera, 
del poble dels socarrats

d’allà on renaixen les cendres
del meu País Valencià.

Els temps de la transició, que començaren abans de la mort del
dictador i encara no han acabat, ajudaren al fet que el poble recu-
perara d’alguna manera l’alegria de sentir-se i mostrar-se com a
poble, i amb això va veure’s afavorida la recuperació de moltes de
les expressions de la cultura popular. Malgrat tota la política domi-
nant, una certa actitud “nacionalista” i d’esquerres, al marge i tam -
bé incloent-hi militàncies i partits, va anar omplint aplecs, diades,
fes tes... i un dia a dia, per a Pep, marcat per Toni Mestre amb el seu
programa De dalt a baix, pels discs d’Al Tall, amb aquell romanç de
Sanchis Pastor que encara avui el deixa bocabadat, i després per
Miquel Gil, per la projecció i significació de Raimon, per la presèn-
cia social d’homes com Joan Fuster, Sanchis Guarner i Vicent
Andrés Estellés, i per tot el que afavoria el respecte degut a una
història, una cultura i una llengua pròpies. 

El seu posicionament polític és molt clar: “Jo no milite en cap
partit polític, però em sent d’esquerres i tinc els meus ideals.
També tinc clar que la música tradicional no té color o, millor dit,
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reivindicatiu de
caire nacionalista.
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té tots els colors polítics que té el poble. Les cançons que jo cante
les cantava el poble fa més de cent anys i els qui les cantaven eren o
se sentien valencians, al marge de polítiques. Per això pense que
polititzar aquesta música és un error i més si es fa pel simple fet
d’estar cantada en valencià. El poble, davant la necessitat de criticar
el que no li agrada, s’inventa les lletres, o les falles, i això no vol dir
ser d’esquerres o de dretes. Jo no tinc la culpa que la gent de dre-
tes menyspree aquesta música, ni que els partits polítics, uns i
altres, no s’hagen preocupat seriosament per la recuperació del
nostre folklore. Clar que en tot hi ha excepcions, més faltava, per-
què al final cadascú és segons com actua i el que fa”.

De la història sols demana que no l’amaguen, que la conten als
xiquets i que ho facen apropant-se el més possible a la veritat, que
alguna n’ha d’haver, i de la cultura i la llengua pròpies, que les res-
pecten i que les promoguen com un dels primers béns que té la
persona.

El tema de la llengua, no podia ser d’una altra manera, ha eixit en
diverses entrevistes i és una cosa que pateix sovint, a peu de carrer,
en el contacte amb la gent. També al respecte és molt taxatiu i mai
no entra al drap. Davant la pregunta que li fa Ricard Gallego, perio-
dista del Levante, sobre com és que el segueixen més els joves que
els grans, Pep Gimeno raona que “té molta culpa d’això el treball
que venen fent els mestres i professors a l’escola valenciana. Als
col·legis i instituts el valencià és una llengua de prestigi i la normali-
tat és absoluta, i per això els joves s’acosten a la cultura en valencià
sense cap prejudici. Per a ells és normal que algú cante en valencià,
en castellà, en anglès o italià, tant se val. Els parlars serveixen per-
què la gent es comunique. La resta són favades per no deixar que el
valencià es recupere amb la dignitat que ens mereixem els qui el
parlem. Encara no sé per què els que mai se’l posen a la boca s’en-
testen en dir-nos com l’hem de parlar. Xe, que ens deixen en pau!.
Tot seguit, quan l’entrevistador al·ludeix al conflicte lingüístic es
rebota “Quin conflicte? Jo no en tinc cap. Això són romanços. He
cantat a tot el País Valencià, Catalunya, Mallorca, Itàlia i, ara, me’n
vaig a un festival a Madrid. Jo cante amb el valencià de Xàtiva, com
Feliu Ventura o com Raimon.” Al mateix text, per això figura en el
titular, Pep Gimeno diu una frase que cal fer-la extensiva més enllà
de la música i la cançó a tots i cadascun dels aspectes que la con-
formen: “la cultura dels valencians necessita normalitat i un carro
d’autoestima”.
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acte d’homenatge

als Maulets.
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