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Vista del Convent i del pou. A la dreta del pou es trobava un bevedor pels animals.
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Al voltant de 1910 tota la banda del Casino Nou anomenada "Centro Musical de Socorros Mutuos" o més popularment la "Banda
del Casino Blau".
A mà esquerra es pot veure la imatge de Santa Cecilia. Cada banda de música tenia la seuma imatge i feia la festa en dies distints.
Hem pogut reconèixer a; Tapia, Carabina, Magrill, Juano Redó, Pepet de Morinos, el Pansit, Elies el Moix, Boro de Felip, El Bombo,
el Godoi, Pepet de la Besona, Surdo el Careto, Feiscan, Mariano de Tana, Maix, Juanet el Moix i el mestre és el Mestrico, el qual
el reconèixereu per la pluma més gran que du a la gorra.

Imatge del "Casino Blau", desapareguda durant la guerra civil.
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Tant a Alaquàs com a Aldaia abundaven els tallers dedicats a la fabricació de necessers;
caixes de fusta de 20 ó 30 cm. de costat i 8 ó 10 cm. de fondària, en compartiments
per col·locar de forma ordenada els utensilis domèstics per arreglar-se el cabell (pintes
d'home i dona, pintes clares o batidor, pintes espeses per als polls, el pentinador per
a damunt els muscles i que arreplegara els pels, borla i caixeta de polvos, etc.).
Encara hui en dia tenim algún taller que en fabrica...
La fotografia arreplega a un grup de persones que treballaven en un d'aquestos tallerets.
Situat al carrer de València, quasi a l'altura del carrer de Sant Roc, en la casa que ara
diguem del tio Micalet el de les Ferreres.
El taller era del tio Lluis el Blaiet, pare de Lluis, de José i de Vicent Besó García i de
Batista Carceller.
Era pels anys de l'inici de la Dictadura de Primo de Rivera, potser 1.923 ó 24. Fixeu-vos
en la roba, en els monyos, en la fisonomia de les cares dels nostres pares, dels nostres avis.
Comencem per dalt, la primera fila, d'esquerra a dreta: Julia "la Minera", Ribes "d'Aldaia", Lluis Besó "el Blaiet", i al seu costat un serrador de circolar de Torrent.
En la segona fila: la Sabatera, la Farrona del pas a nivell de Xirivella, la Xavea "tia dels
Xavees", Batista Carceller, Francisqueta la Poma dona del tio Nelo el Caguero, i Paco
del Forn, germana del tio Giner, i mare de Gonsalo.
Tercera fila: Rosario la del carrer Fondo casada en Sidro empleat del Mas de Pai, xica
d'una casa del costat de la Conserva, Sra. María dona del tio Batista Carceller a la qual
les xiquetes anomenaven la tia María la dels Panderos, Elvira Besó "la Viara", i Matilde
la Sinagua.
Fila de baix: Ramón el Xato barber de la Plaça del Casino, Lluiset el Blaiet fill del tio
Lluis, Elvireta neboda de la tia Maria la dels Panderos natural d'Eslida (Castelló), Bernardo aposentador del Teatret i pare de Bernardo, casat amb la tia Rosario.
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A final del segle passat les quatre filles del "Tio Angel" estigueren en València, totes adobades amb els millors vestits, per a retratar-se.
Patrocinio, Maria, Rosario i Teresa Palop Besó.
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Són les Clavàries de la Mare de Déu dels Dolors preparant-se per a la seua festa. Era l'any 1916.
Pascuala Medina "La Corbella" - Francisca Roselló Usedo "La Minera" - Rosalía Vilanova Cervera "de Simeón" - Concha Gil "La
Conxona" - Natividad García "la Meura" - Dolores García Castet "la Sinagua" - Bienvenida Santaperpétua - Teresa March "La Reig"
i Francisca Ferrer.
(Fotografía cedida per la familia Más Roselló residents en Bétera).
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Les cantores de l'església a principi d'aquest segle.
Entre elles s'hi troba la Tia Brigida de "ca Nació". Veieu si reconegeu a les altres.
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Un diumenge d'estiu el Senyor Vicari D. Vicent agafà als escolans i se'ls endugué a les Arenes.
Podeu veure-hi als xiquets; Vicent "el Rallat", Alfredo "el Secretari", Cayetano Alfonso, José "Xapa" i Paco "de Jaime".
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A vespres de Nadal li feren un carranc ben gran al xiquet, José de "ca Blai".
Les dones que acompanyen al xiquet són; la seua mare Sunsioneta la de "ca Blai", María "de l'Hort", i la mare de Caragolet. Aquest
apunta per l'esquerra del retrat.
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Una Santa Misió després de la guerra, duta a terme pels jesuites. Podeu veure-hi uns dels actes que feren durant la missió, a la porta
del Convent.

Al finalitzar un acte de la Santa Missió a la placeta de la Creu.
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Un dels altars arreglats pels veïns a l'encreuament del carrer Convent i de les Eres. Corrien l'any 1946 i celebraven les Bodes d'Or
de l'Adoració Nocturna.

Per commemorar les Bodes d'Or de l'Adoració Nocturna, el veinat de la zona de la Casa
del Poble adornaren el pou i aprofitant els taulellets de la Mare de Déu instalaren un altar.
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La Tia Brígida de "ca Nacio" retratà en 1903.

Aquesta dona es va mudar com calia per a les Festes Majors
del poble. Aquesta xicota era de "Ca Nacio".
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Escoleta de la TIA MARIANA al voltant de 1925.
Francisco Esteve de Aldaya - Juan Alabau - Femando Mira, Francisco Forment, Vicente Martínez - Luis Besó - Vicente Escuder Francisco Peris - Miguel Martínez - Salvador Soriano - Julio Palop - Alberto Peris - Francisco Palop Andreu - Enrique Peris - José
Ferrer Bonet - Miguel Martí Ruiz - Ramón Palop García - Barona - Vicente Palop - Francisco Boscá - Vicente Ferris - Francisco Folgado
de Aldaya - Paquita Peris - Francisco Palop Martínez - Francisco Ros - Francisco Palop Ros - José M.a Palop García - Francisco Verdeguer - Vicente Martínez - José M.a Besó - José Ferrer Moret - Lorenzo Palop García - Francisco Martí Gil - Eleuterio Escuder - Vicente
Peiró - Francisco Martí - Eusebio Tárrega.
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Clavaris del Crist de l'any 1945
Matías Palop Martínez, Enrique Pons Gil, Juan Alabau Sanchis, Francisco Lerma Andrés, Miguel Fuertes Dolz, Luis Planells Sena,
Vicente Sena Santaperpétua, Amadeo Aguilar Laborda, Francisco Ferrer Martí, Fernando Parra Mira, Vicente Martínez Catalá, Mariano Peiró Ferrer, Francisco Moret Montalt, Luis Sena Aguilar.
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Clavaris del Crist de l'any 1957. Aquestos clavaris tingueren que fer dos viatges a València a retratar-se. Açó fou degut a que la riuà
del 1957 llançà a perdre les primeres fotografíes. Gran part d'aquestos clavaris fan enguany la festa a la Mare de Deú de l'Olivar.
Els Clavaris són; Vicent "el Rallat", José Miguel Montesinos "Xapa", Fernando Pons, Francisco Martínez "de Modesto", José Ferris
"el Conillo", Francisco Bayona "el Xato de l'Alcria", Bernardo Gil "el del Teatret" Vicente Santaperpétua "de Màxim", Alfredo Palop
"el Secretan", José Andrés "de Bolà", Batista "Panolla", Pepe Peiro "el Xato", Pascual Martínez "de Parra", Vte. Beltrán "de ca lo Pepe",
Pepe Fabia "de la Fabiana".

Façana de la "casa del Sant" al voltant dels anys 40.
Els propietaris d'aquesta casa també posseíen les altres dues d'alcostat. La del mig era
emprada pels criats i actualment és de ca Jeroni. La de l'esquerra era emprada com
a cotxera, per a guardar els carruatges i l'última familia que visqué foren els "de ca Blai".

En el moment de derruir la casa del Sant.
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Paulino Montalt i Francisqueta Garcés uns dels nostres avantpassats que es trobaven d'estatgers a la "casa del Sant" al segle passat.

Podeu veure-hi el forn i la cuina que hi havia a la "casa del Sant" a la planta baixa. Es
troba reformada tota aquesta cuina. Com podeu veure-hi encengeren foc a terra. La franja
negra que creua horitzontalment el retrat era la campana del fumeral.

A la fotografia podeu veure la darrera familia que s'hi trobava d'estatgers a la "casa del
Sant". Són a la cuina de la planta baixa; la tia Amparito, el seu marit Quiquet de "l'hort",
i llur fill Pepe; Dret i amb un bon gaiato Miguel de "Treneta" i la seua muller Matilde
de "l'hort". Marieta de "l'hort" s'hi troba al darrere del munt de bledes i espinacs.
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"La senyora" Dolores Genovés una de les ultimes propietaries
de la "casa del Sant". La fotografía està realitzada a l'hort que
hi havia al darrere de la casa.

Entrada de la "casa del Sant". En aquesta casa és on es guardava la imatge del Sant de Paula, la qual es treia i es trau actualment a les processons. Els últims propietaris de la casa quan
l'adquiriren ja s'hi trobava la imatge del sant.

Fotografía realitzada en 1915
A la galería de la cuina de la "casa del Sant" s'hi troven la senyora Dolores Genovés
Benito i llurs filles María, Carmen, Dolores i Josefina Gómez Genovés. Salvador Calomardre marit de María Gómez i llurs fills Luis i Salvador. Cirilo Genovés Amorós marit
de María Gómes el qual fou subsecretari de presidència després de la guerra civil.
Solien aquests vindre a estinejar, als Nadals i a Pasqua prologant l'estada fins passar els
novenaris. També es desplaçaven quan venia el temps de les collita. A més de l'hort de
la casa, posseíen tenes al Bobalar i al Terç.

Manolo Alos "de ca Sebastià" i Quiquet Moret de "l'Hort" emganxaren el carro i junt
amb els senyorets Luis i Salvador Calomarde se n'anaren a pegar la volta als masos.
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