
ENRIQUE AGUILAR FORMENT 

"Vaig nàixer l'any 1913, i sóc fill de José Aguilar Forment i de Vicenta For-
ment Forment. Sí, sí, tinc els mateixos apellidos que mon pare però ja saps que 
ací abunden els Forment i resulta que també ma mare portava per les dues bandes 
Forment. Cosins en tinc molts, ara veuràs: Mon pare tenia un germà i una ger-
mana. Al xic li deien Vicent el Tarratrai, i es casà amb Malia la Casabana, i 
d'esta manera ja tinc quatre cosins: Vicent el Moia, Malia, Maria i Ramon. A la 
germana de mon pare li deien Maria i es casà amb un França, Vicent Tàrrega, i 
d'on em venen tres cosins més: Vicent, Maria i Francisca. 

Germans de ma mare? José casat amb Maria Sanmiguel de ca Parroja i amb 
cinc fills: Maria, Encarnació, Vicenta, Rosario i José. Miguel casat en una de ca 
Perotes, que tingué dues filles: Francisqueta i Rosario. 1 l'altre germà era Fran-
cisco, casat amb Doloretes Ferris, de cal Conillo, i quatre cosins més: Francisco, 
Doloretes, Teresa i Trenislao. 

A mi em coneixen com Enrique de ca Tàpia i ara veuràs per què. De jove 
mon pare es quedà sord, i com la gent treia malnoms ja pots imaginar-te això de 
"sord com una tàpia". El tio Xoxo, que era molt cèlebre i al que tu de menut 
encara el coneixeries, vivia en la carnisseria del carrer del Forn, recorde que sol-
tava allò de "sordo com una tapia y sordo de nacimiento, más vale que tu madre 
te hubiera parido muerto". 

La meua iaia, d'onze parts que tingué li nasqueren cinc Vicents morts, i al 
final li ficà el nom a una filla, a ma mare. En aquells temps, ja et pots imaginar 
com eren els païts. Recorde que cridaven a la tia Maria, la dona del tio Màxim; o 
a la tia Salvoreta la Xiquitina que tenia una vaqueria al carrer Major, l'iaia 
d'Adela la perruquera; si venia un part, la dona es torcava les mans i a assistir a 
qui la necessitava. Feien de comadrones i feien el millor que podien. Més enda-
vant, potser fora ja en temps de República, vingué ja donya Catalina que era 
comadrona oficial. 

La meua iaia morí als 93 anys i quan estava a punt de morir, anà al metge i li 
digué: "Vosté té el privilegi de ser les primeres mans de metge que m'han posat 
damunt".Tu imagina't quina salut tenia, i com estava de forta, que abans de morir 
encara tenia tota la dentadura completa i trencava les nous amb les dents... 
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Mon pare era llaurador, tenia terres al Bovalar, però en arrendament, on feia 
jornals. Vivíem al carrer del Convent, en la casa que confronta al carrer Ben-
lliure. Els meus germans? Ara et dic: faltà una germana quan tenia tretze mesos. 
Pepe que era casat amb Dolores Usedo, pare de Pep i de Lola. Vicent, casat en 
Aldaia, amb una de cals Xanets que no ha tingut família. I Paco, casat amb Car-
men Usedo, germana de Dolores, i amb dos fills: Carmen i Paco, que per cert fou 
el primer xiquet en nàixer al barri de Sant Vicent, així li dèiem en el poble a 
aquelles cases noves que feren a principi dels anys 50: caixers de Sanchis Almi-
fíano i de l'Advocat Palop Guillem. La casa del meu germà era la cantonera d'a-
quest darrer cairer i el de Mare Josefa Campos, carrer que, per cert, obriren en 
eixos anys perquè al carrer de la Séquia, tocant les monges, hi havia una casa que 
calgué assolar per poder obrir-lo. 

Comencí molt prompte a anar a escola, a l'Ajuntament, amb don José Sanchis 
Alminano. Era un bon mestre, molt bon mestre. Recorde que ens dividia en gru-
pets, segons l'edat, i ell als més majors i més adelantats, els donava feina perquè 
li ajudaren adelantant-li-la, explicant-nos als més menuts la lliçó i després ell 
repassava la tasca que havien fet els majors. D'eixos més adelantats recorde a 
Ramon Bessó i a Elies Bonàs, que vingué de menut de L'Olleria a viure amb son 
tio, el tio Elies el Serer. Quan jo tenia nou o deu anys tinguí un malentés amb ell, 
i deixí d'anar a escola. Però no deixe de reconéixer que era molt bon mestre. Ara 
veuràs què em passà, pujàvem en grupets o seccions dalt la tarima, al seu costat, 
a repassar la lliçó, però l'home s'adormí, es veu que pegà una becaeta i li caigué 
la llapisera. Jo era el que em trobava més a prop, l'arrepleguí i al donar-li-la es 
veu que el vaig despertar i em pegà una galtada. Em vaig trobar tan ferit i des-
concertat que me n'aní a casa i deixí ja d'anar a escola. Vaig continuar anant per 
la nit, a cal tio Lluís el de les Ferreres, un home molt il·lustrat que donava clas-
ses de cultura general; n'anàvem una baralla. Ja un poc més major, anava també 
de nit a les classes que donava José Ma Palop, el fill del tio Terensio que estu-
diava per a mestre i fou alcalde pels anys 50. N'anàvem molts de la meua edat. 

Qua arribà el moment de treballar, primer anava al camp amb mon pare, però 
després em col·locaren en cal tio Quico de l'Ama, germà de ma mare. Feien llits 
tornejats i jo feia d'aprenentet. De nit anava a aprendre d'ebenisteria a ca Miguel 
Martínez el Guapo al carrer Benlliure, davant de ca Patilla, que tenia de soci a 
Baltasar García que, després de casat, montà una tenda de vins en València, per 
allà Russafa. 

No jugava jo a pilota ni practicava cap esport. En ma casa hi havia molta afi-
ció a la música. Mon pare tocava el saxo, el meu germà Pep també el saxo, i 
Paco els plats. Quan tindria jo 14 o 15 anys vaig fer la primera part de l'Eslava, 
instrucció musical bàsica, i em preguntaren quin instrument volia, jo vaig dir 
que en volia un de corda, el violí o el cello, però em digueren que d'això no n'hi 
havia, i ho deixí estar. En ma casa erem de la música Nova, també li deien de la 
Blava, que tenia el casino al carrer Major, davant de la farmàcia, dalt de ca José 
l'Advocat. Sent jo jovenet estava el mestre Baiona que feu molts bons músics, 
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era un home molt recte, venia d'una banda militar i feia que la banda anara molt 
uniformada. Tocava l'oboe, o el fagot, a la banda Municipal de València. Era 
d'uns 50 anys i hi estigué 5 o 6 anys de mestre. Després vingué Seguí, també 
músic de la banda Municipal, i estigué entre els anys 27 i el 33. 

A l'arribar la guerra, en agost del 36, em feren incorporar al Parc d'Artilleria, 
prop de Capitania vora riu. I en setembre del 38 demaní anar-me'n a Antiaeris 
d'Alacant, d'on m'enviaren a Alcoi. En desembre d'eixe mateix any m'enviaren a 
Extremadura, a Pozoblanco, en la Serra Lapera. Recorde que només arribar em 
trobí amb Franciscà Peiró el Tapalà, i per ell m'enterí que feia poc havien mort 
Jesús Palop de ca Libro i José Mª Moret de ca Moret. 

Em vaig casar l'any 1938 amb Pilar Gabarda, de Villar de l'Arquebisbe, que 
estava d'amo des de molt joveneta en cal tio Terensio. Ens posarem a viure de 
lloguer a la placeta de Sant Roc, on pagàvem 28 pessetes al mes. En el 41 ens 
passarem al carrer dels Benlliure, on vivim la tia Pilar i jo des d'eixe any. 

A la fi de la guerra em posí a treballar per a Salvador García l'Herbero que 
tenia un taller de palmitos i de botons de fantasia. Jo tornejava els botons. Això 
durà 5 ó 6 anys. Després, entre José Forment Sanmiguel el Parroja, el meu 
germà Paco que era torner, Miguel Hernàndez i jo, férem una companyia entre 
els quatre. Era un taller de botons d'asta per a gavardines i peces de cavaller i 
durà 5 ó 6 anys. Després vaig tenir a València una botiga de queviures tocant la 
Llotja, i els meus fills anaven als Escolapis. Però torní a treballar de torner en el 
taller del meu cosí Vicent Aguilar Moia fins que em vaig jubilar..." 

Josep M. Soriano i Bessó 
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