
Aquilidediquenunpasdoble?El
músic Bernardo Adam Ferrero
composàunpasdoble aFrancisco
Camps, la lletra del qual fou enca-
rregadaalconsellerAlejandroFont
deMora.ARitaBarberá,JesúsMu-
ñoz Monterde li’n composà un
quanfou«musadel’humor»(1973)
iPablo Sánchez Torrella li’n va fer
un altre (2009), finançat per la falla
deConvent,perquèelseupresident,
JesúsBarrachina,voliaobsequiar-
laamb«algunacosaquenoforama-
terial»(comsil’exalcaldessahague-
ra tingutproblemesenacceptar re-
galsmaterials). El compositor José
León Alapont feu pasdobles a Fé-
lix Crespo iMayrén Beneyto, ara
imputats.FinsitotsemblaqueCar-
los Fabra tinguéunpasdoblecom-
posat per la soprano castellonenca
Teresa Barrachina. En general,
però, les persones que donennom
als pasdobles més célebres són
pràcticamentdesconegudes.
«PaquitoelChocolatero» foude-

dicat per Gustavo Pascual Falcó,
compositor de Cocentaina, al seu
cunyat Francisco Pérez Molina;
«Amparito Roca» escrit per Jaume
Teixidor Dalmau quan dirigia la
banda deCarlet, porta el nomd’u-
naamigade la seuafillade13anys,
Amparo Roca Ibáñez, lafillad’uns
comerciants del poble que, temps
després, va contraure matrimoni
ambVicente Alonso,unexportador
de fruita deGuadassuar; «Chimo»,
composat per José María Ferrero,
està dedicat a Joaquín Sanz Aura,
unmembre legendari dels Kàbiles
delsmorosd’Ontinyent;«PérezBar-
celó», delmestred’AldaiaBernabé
Sanchis Porta, està dedicat almú-
sic José Pérez, que a hores d’ara
dónanomtambéalConservatoride
Benidorm,etc.Dedicaremaquesta
tafaneria a «PepitaGreus».

Ángela Josefina Greus Sáez va
nàixeraAlginet.Laseuabiografiaes-
tigué lligadaa ladel seucosígermà,
Vicent Greus Roig.Aquestvanàixer
elnovembrede1837, tambéaAlgi-
net,al sid’unafamíliabenestant.La
maremorí quan ell tenia dos anys,
per la qual cosa es crià amb la seua
tia, Vicenta Greus Carpi. Vicent

cursàels estudisdedret aValència.
Coincidí a la facultat amb Teodor
Llorente Olivares iFèlix Pizcueta,
que poc després esdevindrien el
pare de la Renaixença literària va-
lenciana, l’un, i el primerpresident
de Lo Rat Penat, l’altre. Vicent s’in-
tegrà en els aplecs literaris que
aquests ialtrespoetes joves,encap-
çalats perVicent Wenceslau Que-
rol, feienala«CasetaBlanca»,elmas
queteniaaBéterael tambépoetaJo-
sep Aguirre Matiol.Vicentconclo-
gué els seus estudis amb 23 anys i
amb 28 fou elegit diputat provinci-
pal pel districte de Carlet i reelegit
després.L’activitatpolítica,però,no
el satisfeia idecidíexercird’advocat
fiscal a València. Posteriorment
aconseguíplacesalesfiscaliesdeles
audiències de Xàtiva, Albacete, Li-
nares,JaenialamagistraturadeGra-
nada. En aquest periple, Vicent
composavaversos,generalmenten
castellà,comunaactivitatquasipri-
vada.L’agostde1876publicàa«Las
Provincias» l’única poesia en va-
lencià que hem conservat, titulada
«Als felibres deProvença,Catalun-
ya iMallorca»(el«Felibritge» fouun
moviment literari de recuperació

de l’occità,pa-
ral·lela lanos-
traRenaixen-
ça). Per tal
d’aproximar-
se a Valèn-
cia,permu-
tà la seua
plaça per
una a Ta-
rragona,
onva ro-
mandre 14
anys.Pocdesprés
d’arribar a la ciutat catalana, apa-
reguél’únicpoemariquepublicàen
vida, «Idealisme», dedicat a lame-
mòria deQuerol. En els records de
Teodor Llorente llegim: «Cuando
el poeta entraba en los años de la
edadmaduraysutía[VicentaGreus]
erayadeedadavanzada,solíapasar
largas temporadas con ellos una

niñaqueapenascontaríaentonces
dosañosymedio».Aquestanenaera
Josefina Greus, que, en créixer,
acompanyàel seucosíenel seupe-
riple professional, administrà la
seuacasa i rebéd’ell,enparaulesde
Llorente, «una delicadísima incli-
naciónalcultivode lapoesía».L’a-
brilde1906,Vicentocupà laplaça
demagistratpresidentde lasecció
tercerade l’AudiènciadeBarcelo-

na.Moríeldesembrede1907
i les seues
restes fo-
ren sote-
rrades al
panteó fa-
miliaraAlgi-
net. Josefina
heretàelseus
béns i el seu
llegat literari.
Segons les re-
cerques deRa-

fael Roca Ri-
cart, elmaig del
1908, Lo Rat Pe-
natpromoguéun
homenatge a Vi-
centaAlginet,que
inclogué unamisa
concelebrada pels
sacerdots ratpena-
tistes J. Sanchis Si-

vera,Salvador Alco-
ver iEduardGenovés.Hihaguélec-
tura de poesies, Josefina va fer un
parlament i es descobrí una làpida
alacasanataldeVicent,alcarrerVa-
lència, 26.
Josefina Greus publicà poemes

solts.El1909(anydelacoronació li-
teràriadeLlorente)aparegué«Alpo-
etaTeodorLlorente,enmemòriade
moncosíVicentGreus.Floretasens
nom». El 1910, Josefina guanyà un
premideLoRatPenatper«Elmila-
cre de San Vicent Ferrer». Un any
després publicà un poema amb
motiude lamortdeLlorente:«Enla
teua tomba, mon cor posaría / un
pomell de roses, hermós comnin-
gú...».El1923 incloguéunacompo-
sició seuaa la «Coronaofertaper la
societat Lo Rat Penat a la Mare de
DéudelsDesamparatsabmotiude
la seua canònica coronació. 12 de
maigde1923».Aquellmateixanyas-

sumí ladireccióde laSocietatArtís-
ticaMusicald’AlginetelcarletíPas-
cual Pérez Choví, nascut el 1889.
Tresanysdesprés,aquestabandaes-
trenàelpasdoble«PepitaGreus»,de-
dicat«A la inspiradapoetisaDªÁn-
gelaJosefaGreusSáez».Lapeça,que
començaambunmemorablediàleg
delsmetalls, guanyà el primer pre-
midelasecciósegonadelCertamen
Musical deValència. Quan elsmú-
sics tornaren al poble, tingueren
una rebudamultitudinària.Elpoe-
ta local Alegre Ortiz declamà una
composició i l’oficial de telègrafs
Fernando Marimón llegí la com-
posiciódeJosefina(perquènolava
llegir ella?) titulada «El meu po-
ble», a la qual cosa la banda va co-
rrespondreinterpretantnovamentel
pasdoble.
Es diu que la composició que

Pérez Choví dedicà a Josefina fou
unamostrad’amorimpossible ique
la dona havia ingressat en un con-
vent,perònohempogutcontrastar
aquestes circumstàncies tan no-
vel·lesques.Defet,elcompositorva
contraurematrimoniambDolores
JuanaMartínez i tinguétresfills:Do-
lores,Pascual iMaruja.Tanmateix,
lavocacióreligiosadePepitaapareix
suggeridaenalgunescomposicions,
comaraenelpoemade1928«Ami
queridaamigaSalud Prósper Dor-
da».Aquestadona,fillade l’advocat
integrista José Prósper Bermón,
haviaestat reginadels JocsFloralsel
1921. Josefinasufragà tambéunal-
tardedicata laMaredeDéudelRo-
sarial’esglésiad’Alginet,quefoucon-
sagratper l’arquebisbeMeloel1930.
Aquell mateix any, el «seu» pasdo-
ble fou enregistrat a Barcelona per
«Lavozde suamo», interpretat per
la banda del Regiment Badajoz 73,
sota la direcció de Julián Palanca
Massia, que havia estat director de
la Primitiva deLlíria.
Pérez Choví adaptà el pasdoble

per a rondalla, per a piano i per a
piano i acordió. Sabem que temps
després treballà enelBancoPopu-
lar de los Previsores del Porvenir
(posteriorment,BancPopular), cre-
atel1926.El1936,elcompositorera
un dels 41 oficials primers de l’en-
titat. Aquell mateix any, Josefina
publicàunaltrepoema«AlpoetaTe-
odorLlorenteenelprimercentenari
de son naiximent», localitzat per
Roca.Comexplicaaquestprofessor
de laUniversitat deValència, Jose-
fina s’afanyà a editar un poemari
ambcomposicions inèditesdel seu
cosí. Comptà amb la col·laboració
deTeodor Llorente Falcó i, sobre-
tot,Vicent Calvo Acacio. LaGuerra
Civil impedí que el volum apare-
gueraalcentenaridelnaixementdel
poeta. Foupublicat el 1942, ambel
títol «Horas de reposo». Josefina
publicà també en l’«Almanaque»
d’aquell any el poema «Mare dels
Desamparats», on repassà ladevo-
cióa laMaredeDéua lesetapesde
la seua vida: «I ara que'l front aba-
tut / perduda la juventut, / cap a la
terras'inclina, / solensaesenciadi-
vina / encontre pau i quietut». Jo-
sefina no va contraurematrimoni.
Morí a Alginet, el 27 d’octubre de
1949. Pérez Choví el desembre del
1953, tambéal poble riberenc. Ella
tédedicadaunaescolaalpoble iun
pasdoble immortal.
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Pepita Greus, la del pasdoble

Poeta valenciana. Fou neboda de Vicent Greus, magistrat i poeta. El 1910, Josefina Grueu guanyà un premi de
Lo Rat Penat per «El milacre de San Vicent Ferrer». La poeta, que no va contraurematrimoni, té dedicada una
escola a Alginet, on vamorir el 1949. El compositor Pérez Choví li va dedicar una emotiva peçamusical.

CASADEVICENTGREUS
Al carrerValènciad’Alginet

Al costar, Làpida dedicada
per Lo Rat Penat a
Vicent Greus (1908).
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Salud Prósper Dorda. LEVANTE-EMV

Banda de música del regiment Badajoz 73. LEVANTE-EMV

Pascual Pérez Choví li dedicà un pasdoblememorable que guanyà un premi del CertamenMusical de València�


