HISTÒRIA GRÀFICA
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Fotografia de la banda Primitiva del Casino Roig. Els músics tots mudats se n'anaren al corral de ca la tia Marieta "la de Panolla" al carrer Nou,
actualment Venerable Sarrió, i posaren pel retratista. Açó ocorria al voltant de 1.925.
Els noms dels músics, d'esquerra a dreta i de dalt cap a davall, hi són; Jesús "Maceta", Francisco "Serralbo", Ramonet "l'agutzil", Manuelet "el Plater", Toni "el Ferrer", Pere "el de Fava", Jesús "el Pastoret", Francisco "el Carro", Paco "el Corretger", Vicent "l'Orelletes", Luis "el Bollo" es
l'abanderat, Tonet "el Xivato", Emilio "el Peroler", Pepe "el de Mona", Vicent "el Garrofí", Paco "el Malili", Paco "el de Quicarra", Tomás "el de
Maceta", Vicent "el de Mona", Francisco "el Pastoret", Justo "el de Mona", Francisco "el de Guerra", Tomaset "el de Quicarra", Francisco "Menau",
Pere "el Bollo", Paco "el Cercat", Paco "el Bello", Francisco "el de la Formatgera", el flauta, Francisco "França" el director de la banda, Ismael
Martí, Pepe "el Fava", el pare, Gumersindo "el Peroler", Micalet "el de França", Salvador "Ronquera", Paco "el Casabán" el del bombo, Ricardo
"Casatany", Daniel "Maceta", Pepe "el Grill", Sento "el de França".
Sembla ser que d'aquestos músics tan sols queden tres.

EL MOLÍ. Tocant el convent de les catequistes, justament on arranca l'avinguda Miguel Hernàndez, es trobava el molí. La séquia de Benager dividia les seues aigües, justament per baix del pont
que permitia anar del poble a l'horta, en clos parts: un terç que es canalitzà cap a Pincanya per
la sèquia de davant del castell; i els altres dos terços que passaven per baix del molí, per la sèquia
que vorejava el camí "fondo" cara a Xirivella i València.
El moí formà part inseparable de la vida del poble. Constituia part de domini senyorial, com s'explica en diversos treballs publicats en anteriors "Quaderns d'Investigació".
Oferim dos testimonis gràfics de la familia que regentà aquesta activitat fins a 1.920, aproximadament.
Concepció Medina "la coca", si preferiu de la familia dels "cocos" d'on procedia també el mestre
de música i director de la banda Pepe Medina. Es vinculà al molí pel seu cassament amb Vicent
Ros Andreu fill de la familia del molí. La foto, pels anys 1.915, està feta la porta del molí.
Poc després del cassament de Fernando Ros i Ana Marco, es varen reunir les dos famílies, l'any
1.917. Vejam els personatges: Conxeta Guzman Ros, dona del tio Jesus "el pastoret"; Bertomeu
Marco i Isabel Borràs; Alia Marco i Fernando Ros que serien els novençans; Isabel Marco, germana d'Ana; l'home de la gorra es el "moliner" pare Vicent Ros Andreu. Sentats: Maria Ros Medina,
també "molinera", Juliet i Pepe Marco germans d'Ana Marco, i Concepció Medina "la coca" cassada amb el "moliner".
Poc després, al voltant de 1.920, deixaren el molí. José Segura i Ana de ca "la farrona" els varen
succeir. Quaranta anys després, quan es va construir el barri de Socusa, es vullgué urbanitzar tot
alló tapant la séquia i fent desapareixer el molí.
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Una familia del poble, que es varen desplaçar a València per a
fotografiar-se, com tantes altres.
El marit és el tio Ximo Vento, la muller Pepa Vidal i els fills: Josefina. Eloina i Joaquín.
Essent alcalde el tio Ximo, va manar adoquinar el carrer del Centre.
També fou mestre.

Un grup d'alaquaseres abans d'una representació al teatret.
Entre les actrius, s'hi troben; Sunsió "la del Molí". Fina Ferrer "l'Esporgadora". Matilde "la de l'Hort". Paquita "la de Timoteo". Maria
"la de Grill"...
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Dues parelles de matrimonis que després del casament es desplaçaren a València tots mudats.
La parella de la dreta és: José Boscà "Creïlla" i Dolores García "la Micalona".
El matrimoni de l'esquerra és: José Gil "Mona" i la seua muller Carmen Tàrrega "la Garrofina".
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Dues combregadores de primeries d'aquest segle. A l'esquerra tenim a Eloina Gil "del Palleter" i a la dreta a Josefina "de ca Vento".
Com podem apreciar, el blanc sembla que quedava relegat per a les xiques.
Els xics pareix ser que podien triar.
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A la dreta tenim a José García "de la Porxà" retratat de combregador al voltant de 1.923.
A l'esquerra el combregador Vicent Martí "el Pixó" en 1.917 quan va prendre la primera comunió.

Dues parelles de nuvis i també d'amics, els quals se n'anaren a València a fotografiar-se a l'any 1.905.
Aquestos amics, son:
Maria Aguilar "del Grill", Pasqual Sena "el Quinqui". Brigida Ferrer "de Nàcio" i Elies Ferrer.

Pels anys 1.910. Bertomeu Marco i Isabel Borràs. No eren naturals d'Alaquàs però compraren,
per aquells anys, un camp d'oliveres vora al camí i en terme d'Aldaia, sobre el qual construïren,
anys després, les cases d'Amadeo Pascual i el transformador de davant del restaurant Sorolla. També
a la vora del camí, i del barranquet que canalitzava les aïgues pel seu costat, i a l'altura del carrer
del cine "2 de Mayo", Feren un xalet i això els va permetre fer molta vida en el poble.
Tant fou així que la seua filla Ana es cassà amb un xic d'Alaquàs: Fernando Ros Medina "del molí".
Els teniu als dos en la foto, en 1.917, feta per al kilomètric que compraren per anar a Barcelona
en el viatge de "novios".
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Les dones de l'esquerra són; Dolores García "la Micalona" i Concepción Sena "la Creïlla".
Les dones de la dreta; Maria Aguilar "la del Grill" i Pepeta Palop "la Tomasa".
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Una familia del poble, que es varen desplaçar a València per a
fotografiar-se, com tantes altres.
El marit és el tio Ximo Vento, la muller Pepa Vidal i els fills: Josefina. Eloina i Joaquín.
Essent alcalde el tio Ximo, va manar adoquinar el carrer del Centre.
També fou mestre.

Un grup d'alaquaseres abans d'una representació al teatret.
Entre les actrius, s'hi troben; Sunsió "la del Molí". Fina Ferrer "l'Esporgadora". Matilde "la de l'Hort". Paquita "la de Timoteo". Maria
"la de Grill"...

El Terciari Caputxí fill d'Alaquàs Manuel Legua Martí, mes conegui com a "Padre León" junt
a Primo de Ribera, al Rei Alfonso XIII i la seua muller.
El "Padre León" junt a totes les autoritats presidint un acte.

Moment de la inaguració del cinema Hercumar, hui en dia Mercadona, a l'avinguda del País Valencià.
Trobem entre altres, D. Antonio Sancho, cl vicari D. Vicent Lis, l'alcalde José M.a Sancho, el propietari del cinema, Micalet "cl Curro"; llurs tres fills, Pepe "el Just" i Domingo Medina.
Açó ocorria l'any 1.96.1.
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Fotografia de l'equip de futbol "El Victoria" d'Aldaia. La mitat dels futbolistes eren alaquasers. El lloc on tenien les confrontacions era al camp de
"La Colonia" a Aldaia.
El grup es va retratar a Pany 1.928 i el membres són; Tomía, Elies de Borrull, Pifiol, Vicent Mitja Sola, Adolfo Mitja Sola, Arturo el Garí, Lluna. Fco.
González (Farmacèutic), Casimiro Folgado, José Maria el Forner (Palancut), Xiquet. Roig de la Plaça. Espí.
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PENYA "EL RÀPID". En acabar la guerra. Podrien ser els anys 40 ó 41. Es varen lliurar d'anar al front per dos o tres anys. Formen part de la generació
que vixqué les penalitats aquelles, de les apretors i de les angúnies de l'entorn, però sense arribar al dramatisme de les trinxeres, patit pels seus germans, cosins, veïns o coneguts que varen néixer entre l'any 10 i el 22.
La guerra era ben a prop encara, però calia allunyar-la. Als seus 15 ó 16 vivien una adolescència espectant, i el futbol ajudava a oblidar.
Anem a vore els integrants de l'equip:
Drets, d'esquerra a dreta: Enrique Palop, fill del guarda de la séquia; Batiste, cassat amb la filla major del tio guerra, natural d'Aldaia; Miguel-Juan
Fuertes; Vicent Martínez Portalés, de ca "el rei"; Miquel Serrano de ca "el godoi"; Jesús Cubells de ca Micalet "el curro", i Slavador Palop "el toiet".
Agaxats, també d'esquerra a dreta: els dos primers sense identificar, Miquel Lis nebot del vicari, i Ramonet Sanchis, d'Aldaia, cassat amb Conxeta
la del tio Gaietano...

Bertomeu Marco i la seua neta Anita Ros Marco en setembre del 34. La foto esta treta a l'arranc
del carrer de l'Olivar, abans del carrer de Sant Jeroni. Les cases de l'esquerra són dels "garrofins"
i "les garrofines".
Fixeu-vos en terra, junt als peus. els botadors per a poder pasar d'una banda a un altra del carrer,
quan plovia i es feia fang.
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Desembre 1.934. Anys de República. Les alumnes de D. a Teresa es posaren davant del fotograf. Ben pentinades i amb la millor vestimenta cara l'hivern. Fixeu-vos bé perquè detectareu alguna capa, alguna toca...
Afegim algunes pistes d'identificació. Primera filera de dalt, d'esquerra a dreta: Lolin Martínez, de ca "les guapes": Pepita, de família forastera que
vivia a prop de ca Paco "pistoles"; Matilde Santaperpetua, neta del tio Màxim.
Per la segona i tercera fila: Bienvenida, Doloretes "la Tana", Lola "la panaera", Nievetes de "la platería", D. a Teresa, Maria la de "quatro". Amparo
Molinera filla del factor de Renfe, Teresa Benedito, Amparo Baixauli, Rosario Bessó de Quico "la viuda", Anita Ros de Fernando "el del molí"...
En la fila de baix: Anita Campos filla del tio Ricardo, Sunsionin de ca "els botets", Tere Martínez de ca "les guapes", Maria Ros de ca "les ferreres"...
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Potser fora la primavera, o al començar l'escola, només passar festes, de l'any 1.934. La mestra es D. a Nieves, va exercir com a interina durant poc
de temps, fins que arribà com a titolar D. a Teresa.
De dalt cap a baix, i d'esquerra a dreta, transcribim alguns dels noms de les cares reconegudes:
Consuelo Santaperpetua neta del tio Maxim, i Matilde la seua germana situada tres llocs més la vora; Maria la "quatra", Lola, filla de la tia Doloretes
"la fanaera", Carmen Martí Ruiz de ca "la mil", Nieves de "la platería", Maria Lino, Teresa Benedito, Anita Ros de Fernando "el del molí", Lolin
de la serrería, Maruja Mompó filla de Domingo, Bienvenida de "ca l'olier", Carmen "la pallera", Amparo Molinera...
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Un grupet de xiquets que es varen retratar a les Catequistes a l'any 1.956.
Alguns dels xics, sòn:
Ramón Portalés, Miguel Cubells, Vicente Lino, Elias Forment, Rafael Martí, Victor Andreu, Pepe Montoro, Paco Planells, José Carrasco, Vicent Forment, Miguel Usedo, Miguel Montoro, José M.a Planells, Ebaristo Sancho, Miguel Palop i el fill de "la Peixcatera".
Reconegeu als altres?
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Colla de gent jove alaquasera. que feu la festa a Sant Roc en 1.940. Se n'anaren a passar el dia a València i aprofitaren per a retratar-se.
Els Clavaris són: d'esquerra a dreta i a la fila de dalt: Paco Ferrer, Pepe "del Síndic", Mariano "de Virtudes", Vicent "el Biaro", Enrique 'l'Olier",
Ramón "el Santero", Paco "el de la tia Pureta".
A la fila de baix, i d'esquerra a dreta; Beriti "el Polit", Francisco "Capa", Ramón, Pepe "Xabea", Vicente "el del tio Justo "i Manolo "el Tierra".
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Fotografia realitzada des de l'Alqueria del Pollastre, en terme de Xirivella.
Podem apreciar els camps tots nevats i al fons es divisa l'Alqueria Alta a la dreta i el castell d'Alaquàs al centre.
Aquesta nevà fou la del dia de Sant Antoni de l'any 1.944.

Vista general d'Alaquàs Fotografia feta des del campanar de 1'església. Al fons podem veure-hi
com destaca el campanar del Convent.
Davall del tol i a la dreta veieu com aguaita la placeta del Santíssim. Hi veiem les teulades nevades era el 17 de Gener de 1.944.
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Retrat fet des del campanar de l'església s'hi veu Alaquàs tot nevat Al fons molt al fons divisem
Torrent. Al davall veiem la placeta de Sant Roc.
Fotografia del dia de la nevà de 1.944,
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Fotografia realitzada cl dia de la nevà de Sant Antoni, el 17 de Gener de 1.944.
Podem veure-lii com destaquen les torres del castell, el campanar i l'església.
Al davall del retrat, es veu la tancà de l'hort de Montalt i al centre les cases que donaven al carrer
de la Séquia i llurs corrals.
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Vista del castell i part de l'església. També s'hi veuen algunes cases del carrer de la Séquia.
Podem-hi apreciar com quedaren els arbres després de la nevà de 1944.
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Baixà del Crist de l'any 1.943. S'hi veu al davant del Crist als clavaris per a l'any següent:
Els jóvens hi són: Ricardo "el Roquet", Emilio Cloquell, Manolo Andrés "Nelet", José M.a Sancho, Paco "el Vell", Paco Sena "Quinqui el major",
Luis Palop "l'advocat", José M.a Forment "Buisquera" i el xiquet és l'afillat del "tio Xoxo".
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EL ENCUENTRO, en 1.944. Els cobertors als balcons, els escolans, la Mare de Déu dels Dolors...
No es distingeixen les cares, però Ana Ros Marco feia de clavariesa per son tio Jesus Ros Medina, concejal, perquè l'Ajuntament sempre es feia càrrec
d'aquesta celebració.
Miguel Montoro recorda que per aquell any feia d'alcalde José M.a Alós Haro, que hui viu a Godelleta; el segón alcalde era José M.a Palop i el tercer
José M. a Sancho, tots dos, alcaldes en anys posteriors. Concejals eren a més del citat Jesús Ros Medina. Eusebio Tàrrega Ros, Francisco Planells
Martínez, Vicent Alós Alfonso...
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CARRER SANT ANTONI, el 1.949, engalanat perquè la Mare de Déu de l'Olivar arribà, en el seu recorregut, a esta part límit del poble, vora al
camí d'Aldaia.
Els xiquets contemplen els '"adornos" des del mur d'obra per impedir l'entrada de l'aigua.

Un dels moments d'un acte de la Santa Missió. Podem apreciar com es trobaven eixint del Convent.
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Jovens portant sobre els seus muscles la creu que presidia els actes de la Santa Missió.
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Entrada de la creu a l'església: final de l'acte de la Santa Missió. Podem veure-hi com es troba la placeta de la Creu de gom a gom.
Com s'hi podeu adonar aquestos actes tenien molt de ressó.

Un grup d'alaquasers amb D.Vicent Lis el vicari al front, de viatge a Saragossa. Habién acabat
de fer la festa a Sant Miquel a l'any 1942.

Concentració de jóvens d'Acció Católica a Manuel l'any 1.948.
Podem veure-hi al davant a les jóvens d'Alaquàs.
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Bateig del fill de Micalet "el Curro" a l'any 1.949.
Abans els batejos es realitzaven al mateix dia de néixer o a l'endemà. Acudien els padrins amb
el xiquet o xiqueta.
Podem veure la pila baptismal on batejaven abans. Era costum que els batejos els realitzara el
vicari D. Vicent Lis.

Fotografia feta a l'interior del Convent a l'any 1.957. Hi podem veure als combregaders, junt als
padrins, abans d'eixir en processó cap a l'església.
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Un grup de dones fotografiades al mig del Camí Nou, actualment avinguda Blasco Ibáñez.
A la dreta de la fotografia, al darrere de les dones, s'hi pot veure les rails de la via del tramvia.
A veure qui és el valent o valenta, que hui en dia, es passeja pel mig del Camí Nou o satura per a retratar-se.
Aquesta fotografia es va fer en octubre de 1.950.

Pujà de la Mare de Déu de l'Olivar del dia 8 de Setembre de 1.953. Podem veure al fons del retrat
les cases del carrer Advocat Palop Guillem o anomenat també com a barri de Sant Vicent.
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Festa de la Purissima. Era celebrada amb moltíssim fervor, per les xiques fadrines. Com de costum els angelets duíen a la Purissima entre llaços.
Al fons podem veure l'antic mur que vorejaba als pins.
Les xiquetes, són: Maria Alós "de l'Hort", Maria "de ca Isidreta", Pili Ferrer "l'Esporgadora". Elvira García "l'Esquiladora", Presen "del Quinqui".
Maruja Planells,...contineu vosaltres.

Vista del dipósit d'aigua potable del poble.
Hi podem veure als peus del dipòsit la casa de "les Blaietes" i a la dreta la de "la Botona".
A l'esquerra s'hi veu el cantó de ca "la tia Brígida".
Com podreu apreciar aquesta vista no es la d'avui en dia, sinó la de fa uns 32 anys al darrere.

—135—

A la fotografia de dalt podem veure la Creu que presidia el Calvari,
En la de davall s'hi veu una de les 14 casetes que tenia el Calvari. Aquesta caseta era la XII a estació.
El Calvari es trobava en el lloc que està actualment les Escoles Parroquials, al Camí Vell de Torrent. Aquest Calvari es va construir al 1.900.
Després de guerra es va reconstruir. Els taulellets de les casetes eren sufragats per persones o
famílies del poble. Abans del 1.900 el Calvari es trobava al pati del Convent.
Actualment podem veure un dels taulellets al peu del campanar.
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Vista del solar on es va construir el cinema Hercumar, actualment Mercadona. S'hi veu al fons les casetes del carrer Ramon y Cajal.
La fotografia està feta des de la Fillola, actualment avinguda del País Valencià.
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A la porta de les Escoles Parroquials, al carrer Major.
Aquest grupet de jóvens foren els primers que cursaren el batxillerat ací al poble. A l'hora d'examinar-se tenien que desplaçar a València.
Entre els batxiller que es varen fotografiar aquell any de 1.962. es troben; Miguel Usedo, Miguel Cubells, José Montoro, el fill del mestre D. Juan,
Emilio Collado. José M. Planells i Vicente Martínez,
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Abans, les primeres '"comunions" es feien en un sols diumenge, el qual era el de Pentecosta, diumenge abans del Corpus.
Els combregadors i combregadores junts als padrins feien cap al Convent. Tots junts eixien en processó pel carrer Major fins a l'església
Encapçalant la comitiva es trobeu les autoritats, entre les que s'hi troben; el Vicari Vicent Lis, el Jutge, el Mestre... Corria l'any 1961.

