HISTÒRIA GRÀFICA

Nota: Totes les fotografies que eixen en els VI Volums de Quaderns d'Investigació
d'Alaquàs es podran reproduir sempre que siga amb el permís dels retratats o familiars.
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De la pàgina anterior
Al Volum V dels "Quaderns d'Investigació", corresponent a l'any 1.9S6. publicàrem dues fotografíes de D. José M.ª Sanchis Almiñano rodejat dels seus alumnes, dels anys 1.906 i 1.921.
La fotografía que teniu ara davant és de l'any 1.912 ó 1.913. Podríem dir-vos els noms i cognoms, amb les identificacions familiars corresponents, de cadascún dels xiquets. N'hi ha un grapat
que són d'Aldaia: deu o dotze a tot estirar, La resta, vora la seixantena, tots d'Alaquàs.
Per qué no anem a transcriure-vos els noms? Perquè volem per al proper volum portar un treball, ample i documentat, sobre la figura de don José M.a Sanchis Almiñano. Fa temps que venim
comentant-ho, i venim repetint-nos-s'ho, i cal que arribe l'hora.
Les tres primeres dècades del segle actual, la vida pedagògica d'Alaquàs girà en gran mida a
l'entorn d'aquest home. Les mestres anaren rellevant-se en períodes no molt llargs de temps, però
els xiquets tingueren en Don José una continuïtat remarcable. Tant és així i ja vos ho explicarem
amb detall al proper Volum que alumnes de clou José arribaren a ser alguns dels fills d'aquells
que ja de menuts havien segut alumnes seus, a les primeries de la seua arribada a Alaquàs.
De moment, ací teniu la fotografia. Fixem-nos en les seues cares, en eixes vestimentes d'abric,
en eixos cabells curts, ben curts!! tot i que feia fret. i amb un pentinat tan senzill i natural... Són
els nostres pares, o els nostres tios. O els pares, o els tios dels nostres pares i mares.
Tots els que havem neixcut a Alaquàs, a partir dels anys 30 i fins a hores d'ara, som hereus directes o indirectes d'aquell mestratge. D'aquelles tècniques pedagògiques, d'aquelles continguts ideològics, que don José anà aplicant i transmitint. Magisteri difícil, mal remunerat, amb més de 70
xiquets en l'aula entre els fi i els 12 anys, amb una vocació ferma i treballada que el duia a publicar
articles a la premsa de la capital.
Pensem que val la pena fer l'esforç. Molls dels interrogants que. en temes escolars, podem ara
plantejar-nos. molt probablement tenen que vore amb la situació i les actuacions pedagògiques
d'aquell primer terç de segle.
Quedem emplaçats des d'ara. Però tots. Perquè tols tenim possibilitats, i punts de referència,
per as fer aportacions. Preguntem als nostres majors. Preguntem per don José. i parem-nos a pensar en les contestacions que ens arribeu.
Entre tols podem fer-ho.

De la pàgina següent
Allà pel 1.925. El rei Alfonso XIII havia lliurat cl poder en mans del general Primo de Rivera,
i des del 23 Espanya vivia en règim de Dictadura. Són coses que passen quan el nivell de maduresa de la gent és baix; quan les organitzacions polítiques, sindicals i ciutadanes en general, s'enredren i no encerten en el seu paper; quan els militars volen fer coses que no els pertoca.
Era allà per l'any 1925, i es varen cassar Manuel Casted "Nelo el Mesurador", i Crescència Tàrrega, "la Xaparia".
El convidats, ja s'ho podeu imaginar, es possaren la millor roba: bruses del diumenge, jaquetes.
barrets, corbates, sabates...
Els joves s'acostaren al pati del Conveni, i davant de la porta de l'església, es feren la fotograba.
Ara sabreu qui estava, si no els haveu reconegui:
En la fila de dalt, d'esquerra a dreta: Vicentico Martí "el Roseldo", José Soriano "el Ribarrojero", Pepe Martí "el Justo", Jesús Medina "el de les Blaietes", Francisco Martínez Tàrrega "Cèntim", i Ramón Aguilar "el Tierra ".
En la fila de baix, també d'esquerra a dreta: Paco "el de Molimos", Micalet "el de Morimos".
i Francisco Aguilar "el Tierra".
Aquestos eren els fadrins, els joves d'Alaquàs, seixant anys en arrere.
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La Banda Vella del "Casino Roig" anomenada "la Primitiva".
El retrat està realitzat en la segona dècada d'aquest segle.
Entre els músics que s'hi trobeu, són; el mestre és D. Francisco "Fransa". Vicent. Micalet i Pepe "el Franses". Francisco "el Carro". Toni "el Ferrer",
Francisco "Serralbo", Pepe "el Faba", "Maceta", Tonel "el Chivato", Vicent "l'Orelletes" i Justo "Talega".
Reconegeu als altres? Passeu-nos els noms.
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Viatge organitzat per València a Lourdes en 1907. Veïns del poble hi anaren: D. Jacinto Grau el rector del poble, Concha i l'altra germana del rector,
Carmeleta "la del Forn" i Domingo Medina entre altres.
Quans dies els costaria per aplegar a Lourdes?
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Sembla ser la primera Junta de les Filles de María de principi d'aquest segle.
S'hi troben; Concha Grau "la germana del rector", Marieta "la Panolla", Carmeleta "del Forn", Matilde "l'Escolana". Vieenteta "la Paternera", Francisqueta "la del Cul Pelut", Isabel "de ca Domingo" i Filomena.
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La Junta de Filies de María que va comprar l'actual imatge de la Puríssima que es troba a l'església de l'Assumpció.
Les zeladores són: Isabel "de Quiquet el de la Ribarogera", Asunción "la Paternera", Concha "la Jeronia", Teresa "la Tapalana", María "la Burra"
Carmen "de Pistoles", Teresa "la Pasquala"i Rosario "la Blaieta".
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Cagons de "ca la Tia Matilde l'Escolana", al voltant dels anys 30.
Rosa i María "la Pasquala", Fina "la Ferrera", Sunsió "la de Rosendo", C o n c h e t a "la Rosa", Doloretes "la Rateta", José "el Salao", Paquita "la Montora", Micalet "el Cèntim", Sunsioneta "de Paulino", Vicenteta "la Set Esquenes", Mascarilla. Paquita "la Creilla", Doloretes "la Puga", Ramón "de Cosme",
Asseguts al banquet; Timoteo "de la Pasquala", Carmen "la Montora", Ricardo Beta. Pasqualet "de Bolà", Julieta "la Mudeta". Fina "la Tomasa",
Roque "de la Serena i Rosario "la Pasquala".
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Clavaris del Crist de 1935
Pepet "de Martí", Francisco "de Rioja", Ramón "el Burro", José "Cafís", Francisco "el Frare". José M.a de "Terensio", Rafael "d'Aurora". Vicent
"el Milionari", també fou clavari, però no es troba retratat.
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Miquel Tàrrega Forriol "El Garrofí", amb la seua muller la tia
Dorotea Ros.
Aquest matrimoni costejà l'actual imatge de Sant Miquel que es
venera al Convent.

La Tia Rulla amb toca i ventall a les mans, va possar per al
retratista.
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Clavàries de la Mare de Déu dels Dolors d'abans de la guerra,
Anaren a fer-se una xocolata i el retratista les pillà a l'acabar. S'hi troben; Teresa "la Taranena ", Rosita "la de les Rosiques", Sunsió "la Pichona",
Isabel "la Runrruna", Pura "la Castellera", Teresa "la Burra" i Sunsió "de ca Redona".

Un día al secà. Paco de "ca Redona" amb sa mare Asunció "la Rlaieta" i les seues alumnos cantores. Aquest xicon eusenyava a cantar i tocava l'armonium a l'església.

Un grup de veïns del poble d'excursió. Entre los persones s'hi trobeu; Elvira, Rosario i Isabeleta
"les Fines", Asunció "de Redona", Isabel "la Runrruna", Pilar "la Marxanta", Amparito "la Fornera" i Asunció "la Blaieta".
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Preparant el dinar pel casament de Teresa "Planells" en Octubre de 1960. Podeu veure-hi grans cassoles i aquestes cuineres; Vicenteta "la Moruixa"
Josefina "Millares", Carmen "la Jota", mare i filla, Juana "la Pandorra" i Amparo "la Torrentina".
Començarem els preparatius al corral i es veren obligades a refugiar-se a l'estable.
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El Tio Vicent "el Ferrer" on tenía la ferreria al carrer Fondo. Podem veure al Tio Vicent amb "Pasqualeta" la bacona que tenia en sa casa. Alternava
el seu treball amb la criança d'animals. De molts bons animals, com podeu veure!!
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Homenatge als més vells del poble, pels Clavaris de la Mare de Déu de l'Olivar de 1961.
D'esquerra a dreta: Enrique Casanova, Salvador Forment, Miguel Guillem, José Ortí, Francisco Ferrer, Tomás Gil, Pedro, Angel Tàrrega, Francisco
Beta, Francisco Vila, Salvador Llácer i Estanislao Forment. Les dues persones més velletes del poble eren; Rafael "d'Aurora" i Dolores Lidón "la de Jérica".

110

L'Acció Católica es preocupava d'aconseguir els vestits de combregadores per als xiquets i xiquetes més pobrets del poble.
Ací tenim una mostra. Les que s'hi troben al darrere de les combregadores són:
María "La Ferrera". Malaeneta "la Farinera". María "la Pastora",
Concha "de Domingo", Matilde "de l'Hort", Isabel "de l'Estanc"
i María "de Pau".

Ofrena de flors a la Mare de Déu de l'Olivar pels Clavaris de 1961.
La cistella estava aplegant a la font.
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Rondalla "Els Alegres", al voltant de 1950. Es fotografiaren a Aldaia. Alaquaseres i "caneus" tots junts.
Gabriel "el Pataco", Bartolo, Madri, Manolo "el Garrofí", Antonio, Baptista "Cul Pelut", Madri, Pepe el Grande i Pepet.

Filles dels Clavaris de la Mare de Déu de l'Olivar. Es varem vestir de llauradores per anar a
repartir uns pergamins als clavaris d'honor.
Tere "la Blaieta", Conchín "la Buñolera", Sunsi "de Gaetano", Amparín "la Millonaria", Paquita
"la Botecaria" i la filla de la Tia Esperanza.

Cavalcada del día de la Mare de Déu de l'Olivar.
Tres Alaquaseres ben arriscades. Encarna "de ca Posito", Amparín "la Paternera" i Sunsi "de
Gaetano".
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Francisco Guillem Alós, era "l'Alet Llaurador". Junt amb altres altres visitaren el pantà del "Generalísimo", a l'any 1951. "L'Alet Caballer" era D.
Luis Palop "el advocat".

114

Día del

Domund

de 1959. Com era tradicional es disfrassaven per a arreplegar almoina pel Tercer Món.

Jovens Alaquasers, els quals passaren a formar part de la nostra
banda de música en Novembre de 1960.

Una colla de xicons de festa.
Salvorín "el Santero", José M.a Planells, Vicent Moret, Francisco "el Rullo", Sebastià "de Sebastiànet", Francisco Llàcer, Francisco "de Quico la Viuda", Mompó, Vicent "Pósito" i Treneta.
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