
Pep Gimeno Botifarra és més que 
un cantaor amb una gran veu. Fa 
més de trenta anys, va recórrer les 
comarques centrals valencianes 
per conéixer i rescatar cançons 
tradicionals d’estos pobles de pri-
mera mà: dels cantaors i cantao-
res que, durant anys, les havien 
interpretades. El documental Pep 
Gimeno Botifarra. El cant de les ar-
rels, dirigit per Albert Montón, re-
cull este valuós treball de recerca. 
Per a Botifarra, «és un homenatge 
a tots ells», als tios i ties «que t’ho 
donaven tot, amb una generositat 
i noblesa digna de veure». A més, 
este estiu, el de Xàtiva continua 
actuant amb diferents espectacles: 
Botifarra a Banda, amb els músics 
de les nostres bandes; Nus, al cos-
tat de Miquel Gil; i una nova pro-
posta junt al músic i cantant àrab 
Ahmed Touzani. El proper disc, 
ens avança, «serà de nadales va-
lencianes». 

Una de les coses que no s’espera-
va Pep Gimeno és que «la joventut 
s’interessara per estes cançons tra-
dicionals». «Com m’anava a ima-
ginar que, gràcies a Obrint Pas, la 
Malaguenya es convertiria en un 
himne, que fort!» diu, encara sor-
prés. Un èxit que fa visible la cultu-
ra popular valenciana, les històries 
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Pep Gimeno Botifarra manté viva la cultura popular valenciana.
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que hi ha darrere de cada tonada. 
Igual que les llegendes, «s’han anat 
contant des de fa segles, és una ri-
quesa que no podem deixar perdre: 
romanços, cants de batre, infantils, 
dites, endevinalles... ». Segons Gi-
meno, entres «en una cadena» que 
et porta a descobrir aspectes obli-
dats de la nostra cultura com oficis 
i costums antigues o els personat-
ges i les històries de cada poble. 

La majestuositat del castell de Xàtiva

Preguntar-li a Pep Gimeno pel cas-
tell de Xàtiva significa preguntar-li 
per la seua infantesa. La recorda 
«feliç»: «arreplegàvem el berenar i 
a jugar a la costa, com li diem, a ti-
rar-nos pedres, a córrer per la Tor-
re del Sol, el Racó de les Muralles, 
amagar-nos en la Cova dels Co-
loms o nadar en la Cova de les Go-
tetes». També li vénen al cap, amb 

estima, els masovers del castell i els 
de Sant Feliu: «anava a vore’ls i a 
dinar o sopar amb ells i a escoltar 
aventuretes». Una època que reme-
mora emocionat i en detall: «me’l 
conec com la palma de la mà i crec 
que em podria córrer tot este pa-
ratge amb els ulls tancats». Quan 
ix de casa, cada dia, «el castell és el 
primer que veig: impressionant».

«Hem de valorar i fer visible la cultura 
popular»
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