HISTÒRIA GRÀFICA

RETRATS CEDITS:
1-6-14-31: Familia Peiró-Camp
2: Juan José Navarro Catalá
3: Josep Vicent Jovani Ferreres
4: Joan Josep Andreu Gil
5: Familia Monzó-Ferrandis
8-12-11-15-16-17-23-39-44: Salvador Montoro Forriol
9-10-26-41-43: Familia González-Planells
13-24-25-33-34: Miguel Montoro Sena
18: Familia ferrer-García
19-20-21: Jaime Martínez Martínez
22: Remigio Andrés Legua
27-35-36: Familia Chuliá-Sena
28: Vicente Legua
29-32: Vicent Palop Palop
30: Cayetano Camp García
40: Cosins Pons-Sanchis
42: Familia Escrivà-Fort
37-38: Francisco Forriol Ferrer
45: Germans Ferrís-Peiró
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Fotografia feta en 1935. Es veu el carrer Major i al fons el Convent i
el campanar. La nit abans habia plogut per açò s'hi troba el carrer amb
tolls d'aigua, i molt de fang.
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Fotografia realitzada en 1935. Poden veure com s'alça majestuossament sobre el poble, el castell i
l'església desde la partida de la Sequieta
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A l'eixida de la casa de la combregadora, posaren per al retratista. Era l'any 1935.
Podem veure ben clar a la combregadora, Maria Sena "la Grilla", i a la seua familia
a la porta de llur casa. També s'hi veu oberta la porta de "ca el tio Domingo" en un
grapat de gent al lindar. Si es fixeu reconeixierem a un combregador més, Pasqualet
de "ca Bola" al davant de son pare.
Una gran traca de vorera a vorera i l'enrama indicaven que hi havien combregadors
entre el veïnat.
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Un moment del concert a l'any de la inauguració del Casino Vell de la plaça. Feren diversos actes. Com
podem vore aquest dia havia plogut. Açò ocurria a l'any 1927
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Santa Missió després de la Guerra. Podeu vore al Senyor Rector Don
José Pla agenollat en el balcó i també al poble en el moment de rebre
la benedicció del missioner. Al fons podem vore el xop que hi havia a
1'entrada del pontet i també la casa de Don Federico "el metge".
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Per l'any 1947 a la porta de la casa del Sant. De dalt a baix. S'hi troben, Remigio de "Bolà", Gori, Daniel de "Barrina", Paco i José de "Prima", José de "Terrerola" José de "Blai", Tomás Llácer, Borrera, Alfredo de "Filassa", Pascual "el Rullo", Vicent "el Carboner", Manolo de
"Ligorio", Manolo, Juan de "les Semilles", Paco "el Pelaet", Baptiste de "La Godellana", Vicent de "Noi", Paco "El Perico", Don Francisco
Forment "el Mestrico", Vicent "el Pollastre", Ricardo de "la Poma", Juan "Pelotas", Miguel "El Pichó", Boro de "Modesto", Toni 'T Alcriero",
Pepe, Paco "el Pastoret", Paco de "Modesta", Pepe, Paulino "de Calderón", Sáez, Ismael Llácer, Paco "Tello", Juan, Paco "el Pallo", Paco "el
boiecari", Enrique de "Patilla", Paco "el Cullerer", Enrique "Tapia", Manolo "l'Àngel", Pepe Gabarda, Pepe "el Segonero", Vicent "el Morenet", Pepe "Simó", Ramón "El Pansit", Jesús "El Pastoret", Paco "Pardala", Vicent "l'Asporgador", Marcial, Pepe Alós, Vicent "el Pastoret",
Vicent "el Mustio".

1
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Al voltant de l'any 1.942 i a la porta de la casa del Sant, els colegials son: Pepe "El Conillo", Paco "el França", Paco de "Prima", Pepe "el Xato
Carnisser", Vicent "el Garrofí", Paco "el Catequista", Paco "l'Estanqueret", Juan Carseller, Paco "el Pollastre", Daniel de "Barrina", Vicent
"el Suau", José "el Terrerola", Antonio "el Vintiu", Pedro "Borrega", Vicent "El Morimos", Blai de "Llorenç", Manuel "el Gori", Remigio de
"Bola", José "el Marmolista", José "el Tollo", Jose Gil, Francisco Tàrrega, Don Francisco Forment "el Mestrico", Angel de "Castell", Paco
de Rosalia "la Paca", Rosendo Aragai, Paco "el Garroff, Vicent Santaperpetua, Toni "l'Aladrer", Paco "l'Alcriero", Miguel Aguilar, Eduardo
March, Pascual "el Segonero", Gonzalo "el Forner", els germans José y Joaquín, Vicent de "Pistoles", Pepe "el Roig", Vicent Morillo, Pepe "el
Justo", Paco "el Pelat", Tanito, Jesús Medina, Jesús "el Pastoret", José de "Blai", Juan "el Vigilant", José de "prima", Paco "el Pallero", José
Bueno, Francisco Formet, José González, Miguel "el Ruc", Vicent "el Noi", Miguel Soler, José "Tapia", Pepe "Cafis", Vicent "el Tomate", Paco
de "Modesta", Jose Peiró , Elias Boras, Joaquín de 'TAlcria del Xato", Baptista "el Godellano", Vicent Galves, Toni y Antonio "el Neno"

35

El tio Quiquet (el Grill) retratat a l'any 1883. Du brusa rallada, calçons des dels peus, espardenyes de careta, manta morcllana, mocador al coll i gorra d'astracàn
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La tia Teresa de "l'Alcria Alta" retratada a l'any 1883. Du falda de polques, el gipó i
la manteleta.
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La tia Librada del "Forn", es va retratar a l'any 1920.
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Retrat fet finals del segle passat. Aquesta dona es Esperança la del "Forn"
la mujer del tio Pere.
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40

Marieta "La Redona" retralada a finals del segle passat. Va vestida amb roba de mudar de
les festes. Du mantó amb franja, gipó i Basquinya.
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Fotografia realitzada a l'any 1890. Aquest home és el besavis dels "Castelleros".
Du mocador al cap, blusa, faixa, pantaló de trapa, espardenyes, i barret de panyeta.
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La tia Prima de "la Porxà" amb la seua filia Pepeta al seu braç. La tia Prima du roba de
mudar, manteleta de franja, gipó, falda i palmito. Es va retratar a l'any 1895.
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Retrat fet al final del segle passat. És Francisco, el marit de la tia Marieta del "Castell".
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El tio Pascual de "Redó", es retratà a l'any 1903
155

45

Conxa "la Garina" i Paco "el Suau". Es varen retratar el mateix dia que es casaren
a l'any 1906.
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Fotografia feta a finals del segle passat. Sols hem pogut conèixer a quatre. El tio Pepe del
"Forn", el tio "Jota", el tio "Trensa" i el tio "Montoret". Bruses, espardenyes, mocador al cap
i algun que altre gaiato.
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Per l'any 1924 vingueren uns extrangers a vore els castells i es retrataren al pati. Es troben
cl tio Micalet de "Treneta", cl tio Sidro del "Castell", cl tio Jesus "Bleda", la tia Francisqueta
"la Panolla", Isidra "la criada de Treneta", Sofia "la criada de Don Fede el metge", la xicalla
són: Miquel de "Treneta", Paco "el Castellero" i Micalet "cl Xocolatero".
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8

En la Primera Campanya de Guerra d'Africa dels anys 12. Es troba el tio Quiquet "el
Nano" davant de tots al mig i chitat.

9

En la Segona Campaya de Guerra d'Africa dels anys 24. Es troba al davant de tots el tio
Paco "el Parapapí".
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José Ma Palop Guillem fon advocat i alcalde. Va morir
d'accident en una caçera. Manà de fer el pou de l'aigua potable i feu les tramitacions perque l'aigua aplegara a les cases.
També entre altres obres, solia ajudar a persones pobres. Va
perteneixer al "Casino Nou".
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Benito Montalt Martínez, retratat als darrers anys de la seua
vida. Fon síndic, jutge i alcalde. Entre algunes coses que feu:
mana ficar els botadors pels carrers; feu les gestions per a dur
l'electricitat al poble; aconseguí que el tranvia tinguera "parà"
aci; va aconseguir la instalació dels primers telèfons del poble;
va pertenèixer al "Casino Vell".
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Podem vore disfressats a Paco "el Castellero", Elietes de "Nacio", Maria "la Paca" i Teresa
la Coca". Eixiren a la cavalcada del Casino Nou en la Festa de Santa Cecilia a l'any 1929.

11

Al secà del poble, possaren tots el retratista. Alguns dels personatges; Consuelo "la Ferrera", Salvoret "Montoret", Vicentica "la Santera" i Carmelita "la Bomba". Aquestes feien la
Festa a Sta. Cecilia del Casino Vell per l'any 1930
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Tarja de José Benlliure, però a l'invers. "Al Sr. Alcalde d'Alacuas: Felicidad le desea en el
nuevo año y lo mismo para su familia, su affo. amigo.

Roma 1910.
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Jose Benlliure

Targeta que envià José Benlliurc al llavors alcalde d'Alaquàs,
Francisco Sena Medina en 1910. No cal dir que la mare d'aquest
famós pintor era filla d'Alaquàs. Els Benllliure solien vindre
molt assovint a les festes de poble i en especial a estiuejar. Els
unien molts lligams a Alaquàs. Jose Benlliure es troba al centre
de la fotografia al davant de tots.
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Un altre moment de la cavalcada del Casino Vell, a l'any 1928.
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Un dia s'ajuntà el veïnat i es retrataren. S'hi troben el tio "Cap de Coco" i sa mujer
Salvoreta, el tio Paco "el Paternero", el tio Paco "el Careto", la mujer Pascualeta i els
cinc filis; Teresa, Paco, Pascualeta, Francisca i Prudència i el tio Hilario "el Torner"
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Al Pati del Convent. Podem vore Salvoret Montoro, Pepe "el Justo", Lluis Laborda, José
Ma Sancho, Juan Navarro "el Vigilan" (darrere sereno), Ramiro Picos (primer guardia municipal), el Senyor Rector Don Antonio i als escolans Manolo de "l'Hort", Tomàs "el Blaiet",
Ramón "el Burro".
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15 d'Agost de 1954 any que compraren l'imatge de la Mare de Déu d'Agost per les clavàrieses
que com podem vore eren: Mari "l'Esporgadora", Paquita "la Corroca", Fina "la Torres", Amparo "la
Millionaria", i Franciscqueta "la Morimos", també es veu al Senyor Rector Don Anlonio i al Senyor
Vicari Don Vicent com als escolans Miguel de "la Plaça" i Juano "l'Esquilador". Els portadors de
l'anda són Pasqual de "Xapa", Pascual del "Segonero", Boro "la Martina", Paco de "Sofia" i Manolo
de "Mandoc".
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Xiques alaquaseres, les quals anaven a aprendre a cosir al castell. Després d'una de les classes
eixiren al camp a berenar. S'hi troben; Maria "la Torres", Maria "la Rioja", Teresa "la Castellera", Maria "la Conilleta", Maria "la Redona", Pura "la Castellera" i Conxeta d'Aldaia.
Era l'any 1.928
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Al corral de Paco "el Careto" en 1950. Després d'un campeonat de truc al Casino Vell decidiren fer unes paelles. D'esquerra a dreta hi podem trobar; el tio Vicent "el Dolç", el tio
Salboret "el Boticari", el tio Ricardo "l'Aviador", el tio Pepe "el Guarda de la Séquia", el tio
Francisco "Pardala", el tio Lluis del "Motoret", el tio Pepe Mateu, el tio Tomàs "el Guarda",
el tio Vicent "el Pinyol", el tio Guillem "el Guardia Civil", el tio Vicent "el Conillo", el tio
Paco "el Careto", el tio Paco "l'Alcriero".
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Jaime el de "Ca Modesto" i un altre de Mislata s'obstinaren en mostrar qui tenia l'animal
més fort. Açò ho demostraren mitjançant el "tir i arrossegament"

22

El "tio Remigio de Ca Bolà", participant al campionat de "tir i arrossegament" de Xirivella.
L'aca pesava 132 quilos. Cal dir que va guanyar el primer premi. ¡Enhorabona!
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Jaime el de "Ca Modesto" en altre moment de la seua feina. Poden
veure que la càrrega es de cebes, i per cert molt ben embalades.
Aquest retrat li'l varen fer, uns extrangers, que al vore'l, sembla que
quedaren al.lucinats.
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Per si algun jove de hui en dia creu que els carros no carregaven; aci teniu una bona imatge.
Aquest carro en duia més de 50 sacs de garrofes. Jaime el de "Ca Modesto" era el propietari
del carro.
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Xiquets de les Escoles Parroquials fent gimnàstica a la partida de la Sequieta, avui carrer
de la Música.
Podem veure enfront a l'esquerra l'edifici alt de les Escoles Parroquials i algunes cases
que cauen al carrer Major. També s'hi veu la tanca de l'hort de Treneta.

4

Xiquets de l'Acadèmia "Mare de Déu de l'Olivar" que es trobava al carrer de Sant Jeroni.
El recreu es feien al cavalló d'Aldaia, avui poliesportiu.
168
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La Penya "Manyò", formant equip de futbol en l'any 58. S'hi troben Manolo, Alfredo
"el Vaquero", Jesús "el Sàtiro", Tomás de "Ca Fava", Moret de "la Roja", Pepe "el Favero",
Felipe de "la Xata", Paco "l'Angel", Ibañez, Pepe "el Bombo", Manolo i Taño "Puça".
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Equip "Perolero" en el Rosal. Corria l'any 1956. Els jovens hi són: Miguel "el Garrofí",
Manolo "l'Angel", Vicent "el Milionari", Vicent "l'Asporgador", Pepe "el Picante", Paco "el
Cagó",Paco "el Grande", Paco "el Bollo", Fede "el Pallero", Vicent "el Tapisser", Julio "el
Ratat", Rafel "el Dolç", Medina "el Coco", Pepe "el Beato" i Joaquín "el Cucalo".
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En l'any 1957 l'equip de futbol, de la Penya Manyó, era format per aquesta xicaia; Pepe
de "Regina", Pepe "el Bombo", Pepe "l'Orelletes", Pascual de "Bensina", Pepe "el Fabero, Rafel de "mitja Sola", Tano de "Puça", Paco de "Millares", Vicent de "Terencio", Paco
"l'Angel" i Ibañez.
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El C. D. Alaquàs, secció infantil a l'any 1961.Els futbolistes són, els qui s'hi troben drets
i d'esquerra a dreta: Peris, Pepe "el Bombo", Isidro "l'Alcalde", Paco 'L'Angel", Vicent "Terencio" i Pepe "Orelletes". Els achupits són Tano "Puça", Mayo, Vicent "l''Anguilero", Paco
"la Roja" i Jesús "el Sàtiro".
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Retrat fet pels anys 1920. Es pot vore la típica creu de la placeta
i les campanes que hi havien abans de la guerra.
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