HISTÒRIA GRÀFICA
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Al voltant de l'any 1961 al carrer Major, podem veure a un dels darrers herbassers del poble. Ell es Jose Sena "el Quinqui" amb el carro carregat de garbetes
d'herba i repartint-les per les cases.
Aquest retrato és l'únic existent que arreplega el document gràfic de la figura de l'herbatgers ja desapareguda dels nostres carrers.
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Ací podem veure una panoràmica del castell d" Alaquàs des del carrer de la séquia. Al fons de la foto de la casa dels pares de Federico "el Practicant" que
temp enrera foren una cas forta de llauradors al poble i propietaris de "la Noria de Bocaos" situada a la vora del camí vell de ca "la Curra" en la partida de
"Poco Pan".
En primer terme de la foto s'hi troba el paretó decantat que rodejava el pati de la casa Abadi, antic domicili del rector Don Antonio, abans de construir-se el
nou edifici
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Una panoràmica gràfica que ens mostra l'ajuntament abans de la seua remodelació, quan la Casa de la Vila, assumia la funció d'Ajuntament i jutjat al mateix
temps. A la part de baix del municipi, trobem la casa del tio Francisco "el Pastoret", que aleshores, vivia el seu fill Estanislao, i a la part de dalt, la casa del
tio "Picó" on visqué també "el tio Parapapí", que posaria una paradeta de llepolies a la porta de sa casa per als nanos. Seguia la casa del "Xató" Baldomero
el corretger, i al cantno la casa de la tia "Botona". No noteu el sabor antic...Cal dir que la porta xicoteta de l'entrada a l'ajuntament, fou vivienda o visqué el
mestre nacional, don José Sanchis Alminana. enllà pels anys 1920.

No hi podia faltar per al record de tots els alaquasers, aquesta vista de l'església del Convent de
l'Olivar, amb el retable de la Mare de Déu enmig de la façana de la parròquia.
A peu del campanari, encara es pot veure adossada a d'ell, la xicoteta caseta de la bàscula que hi havia
abans, i que seria enderrocada poc de temps després de fer-se la fotografia.
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Encara que ho semble, no es tracta de cap jardí que pertanya la devesa del Saler o jardins Reials del Palau. Aquest jardí s'hi trobava al corral d'una casa
del poble: La casas del tio Vicent "Panolla" al carrer de Sant Josep, i la fotografia pressa als voltants dels anys 1920.
La casa del "Panolla" aleshores era la casa de llauradors més forta que hi haviia al poble i la més rica. S'ha dil que aquesta familia es repartia l'or en mig
almud. El tio Vicent "Panolla" tenia un un cabriolet per a desplaçar-se als pobles veïns i estava casat amb una dona de Mislata. Compten que la tomada
d'un dels viatges que feu a casa dels sogres de dita població, li va sobrevindre la mort a meitat viatge i l'haqueta el portà ja mort fins la porta de casa. (de
peu)
A la fotografia hem trobat d'entre aquesta colla d'amics a: Domingo Monpó, Toni "el Ferrer" amb brusa, un amic de València, al tio Pedro, tio
Butifarreta, Batiste "Culpelut". Elies Casaban , un foraster, "Visantet el Paiportero", Quico "el Vicari", Vicen "l'esquilador" Vicent "Panolla" amb la
camisa de mil ratlles i sombrero en mà. el xiquet de Francisco Casaban.

Quin home més templat!!. El "tio Quico el Figuero" guarda de la séquia, a l'any 1928
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Aquest matrimoni són: el "tio Quico el Figuero" i la seua muller la tia Maria "la Molinera". Aquestos retrats es feren en 1919 i la parella va
amb els vestits tradicionals
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Els socis de la Música Vella, al casino Roig de la plaça, celebraven la festa de Santa Cecilia a "Pasqua Granà" i les xiquetes del casino vell tenien el
costum de portar un bescuit a cadascú dels socis a casa seua, la vespra de la festa. Per a realitzar la ceremònia d'aquell acte, es clavaven totes d'un
uniforme blanc damunt del vestit com podeu vore en la foto.
Aquesta foto es feu abans de proclamar-se la República. Les xiquetes fadrines de peu són: Maria "la Guerrera". Pureta "la Grilla", Carmen "la
Carra", Vicenteta "la Costera". Assegudes Paquita "la Picanyera", Carmen "la Casabana" i Paquita "la Salà".

Als voltants de l'any 1928 es van fotografiar les xiquetes del casino roig a la placeta dels Ollers
a la casa del tio "Vicari" després de celebrar el dinar oferit pels socis. Amb alguns xiquets del que
sempre s'afegeixen, hem reconegut a Carmen "la Casabana", Don Francisco "el Mestrico", Paqita
"la Bruan", Maria "la Faba", Francisqueta "la del Culpelut", Toni "el Ferrer", Maria "Ferrera", una
neboda del tio "Vicari", Doloretes "la Panolla", Teresa "la Bruna", Consuela "la Ferrera", Teresa de
"culpelut", un nebot de la tia Elisa i Maria "la Fabeta"
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Combregadors dels anys (1915-1917)
Al voltant dels anys 1915, era costum de prendre la comunió els xiquets des de l'edat de vuit anys fins als dotze, i sols es prenia ensems en un sols
torn. Els xiquets de la fotografia són: en primer lloc Vicent "el Marùs" i el seu germà Francisco "el Marùs" i anaven aixi de bonics.
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Quan es tira mà del caixó un s'hi pot trobar amb relíquies com aquestes que són una verdadera joia: Unes fotografies fetes als voltants de principi de
segle a la plaça del Mercat de València on van anar a fotografiar-se aquestes xiquetes al dia de la seua comunió. Les combregadores són los germanes
"Paiporteres". En primer terme trobem Maria Rigal i en la segona fotografia la seua germana Consuelo Rigal.
Fixeu-vos en el meravellós vestit de les combregadores i amb la resta de detalls. A totes li penja un palmito amb una cinta passada pel coll cap aball.
A la mà porten el missal i enroscat al canell, cadeneta al coll amb dos medalles i botins de calcer.
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Combregadors dels anys (1915-1917)
La combregadora és Maria Llàcer Segura "la Llacera" a l'esquerra i la tia "Pureta la del forn" és a la dreta.
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1910 any del casament del "tio Casimiro" i Doleretes "la
Moixa". Quina parella més arriscada.

Ací tenim el tio Ramón de ca "Malia", i a Encarna Vilanova
en el dia del seu casament. Aquest es va celebrar l'any 1944 i
podríem dir eix dit popular que diu allò de: "Qui algo vol, algo
li costa".
Aquella parella de nuvis, ell alaquasser i ella caneua. fins arribar
aquest dia i durant el llarg festeig, van tindre que enfrontar-se a
les hostilitats de dos pobles rivals des de l'arca amb pedres junt
a la via del tren, amenaces, i intimidacions i baralles amb els
xicots aldaiers el seu pas entre les oliveres de vora via. Però com
podeu veure, tot acabà bé.
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Retrat de l'any 1909 de la tia Carmen "la
Casabana", el mateix dia que es va casar

Vicenteta "la Bascosa" amb vestit de l'època; davantal i
toqueta de pell de cabra. La foto es feu a l'any 1926
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Amb el vestit de l'època trobem a Francisqueta "la
Creïlla". Xe, no noteu eix sabor a "lo antic".

A les festes del Crist d'Alaquàs de l'any 1930
aquestes tres amigues van anar al Peu de La Creu a
València a retratar-se amb la difressa que podem veure,
i que utilitzaren per a la cabalcada del poble.
Elles són Carmen "la Casabana", trini "la Pinyola" i
Encarna "la Carnicera".
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Els nostres avantpassats, la gent senzilla del poble, ha sabut sempre identificar-se amb tot allò que hi és propi sense fer patriotisme. Mentres que
l'home de la ciutat ha segut més susceptible al canvi en les modes, l'home rural, l'home de poble en una paraula, ha gaudit d'un conservadurisme
més latent. Alhora dels grans esdeveniments, diguem-ne, casaments, han sabut en els majors dels casos quin vestit li pertocava. Aquest és el cas
del tio Vicent Pons retratat en el dia del seu casament. Fixeu-vos en la brusa i en els pantalons de pana. Foren fotografiats a l'estil d'abans, és a dir,
cadascú per separat
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Dues amigues alaquaseres decidiren guardar un bon record i anar a retratar-se a València.
A la dreta; Teresa Català de "ca Blai". A l'esquerra: Concepción Forriol "del Forn de Librada".
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El 19 d'Abril de 1937, els germans "Maruixos" enviaren aquesta foto a sos
pares, durant la guerra.
Agafats a la cadira en primer lloc: Elies Martínez "el Maruix" i Francisco el
seu germà davant d'un bar. Darrere d'ells es pot veure a la foto, un gran cartell
on s"anuncia la celebració d'un mítim a favor de la República. En ell es pot
llegir el nom dels participants: Eusebio Sanz. Lorenzo Iñigo, Ciprian Mera i
Mariano R. Vazquez

Al front de Pozo Blanco en plena guerra civil, hem trobat aquesta fotografia
feta l'any 1937.
Al retrat apareix en primer terme Vicent Martínez "el Marús", al mig un
xicot de Màlaga, i a la vora dreta, un valencià del grau.
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Enrique Bessó "Patlla" fou un Xonequer amb molta afició que, enllà pels anys seixanta, aplegà a torejaren bastants places dels nostres pobles
sobretot, a Alaquàs, Aldaia i Torrent.
Ací el podem veure rodejat de nombrosos amics a un "cortijo" de terres Andaluces. Dels aficionats alaquasrs que l'acompanyaven en les seues
correries, sols hem pout reconèixer de la foto al tio Lluís d'Alòs, Mariano "el Carinyo", Enrique "Patillo". Vicent "Patilla" (pare del Xonequer) i al tio
Paco "el Minero". Segur que vosaltres troveu algun altre....

"

Aquesta parella de iaio es van retratar per a demostrar que la tardor no és cap motiu de feblesa en
l'amor.

Aquestos vetlets són: Carmen Casaban "la Casabana" i Vicent "el Paiportero".

L'any 1920 es va retratar Trinitat la "Paiportera" amb la seua neta Carmen Garcia "la Casabana"
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Als voltants dels anys cinquanta, el carrer era un lloc tranquil
de convivència, on la gent es reunia pr a xerrar, vendre,
comprar, presenciar desfilades, xocs de pilota. Qualsevol
esdeveniment al poble es reflectia al carrer. No resulta estrany
que fora el principal objectiu de les càmeres del fotògraf.
Isidro "el Cariño" que venia de l'horta es va trobar un bon
amic: Nelo "el Cabut" i mentre xerraven en mig del carrer van
ser fotografiats, al cantó del carreró de Sant Miquel.

A la fotografia podeu veure el tio Juano Martínez "el Marús" el patriarca d'una família
de fornillers. Aquest home tingué cinc fills: dos d'ells, Vicent i Pepe, foren fornillers.
Com a dada històrica direm que, el fill major del tio "Marús", seria afussellat a Paterna
a l'acabar la guerra. La nota tràgica va ser que abans de morir, cridà a son pare diguen-li
que comprara el taüt i anara a per ell perquè aquell mateix dia a les set de la vesprada
anava a ser afussellat. Però quan el tio "Marús" arribà a Paterna, el seu fill Juano, ja
estava mort; havia segut executat i soterrat a una fossa comú. Eix any foren afussellats
set homens d'Alaquàs "Charli", Lino, "Mil", "el Desmaiat", Nelo, "el de la Blanca",
"Orelletes", i Juano "el Marús". La família del Desmaiat i "d'Orelletes", els van
desenterrar de la fossa comú. Eix any foren afusellats set homens d'Alaquàs "Charli",
Lino, "Mil", "el Desmaiat", Nelo "el de la Blanca", "Orelletes", i Juano "el Marús". La
família del Desmaiat i "d'Orelletes", els van desenterra de la fossa comú per ficar-los
dins d'una caseta del cementiri de Paterna. Anys més tard traslladaren les seues despulles
al cementiri d'Alaquàs. Juano "el Marús'" i els altres quatre encara resten a Paterna...

Després de parar taula al casament de Manuel Andrés i Avelina Andrés aquestes xiques decidim ferse una fotografia com a record.
Les cambreres són: Rosario Medina "la Roqueta", Paquita Alfonso de "ca Cayetano", Paquita Mari
"del Roig de Mari", Maruja Andrés, Teresa Tàrrega "la Perica", Teresa Portalés de "ca Cul-pelut",
Flora Perales, Maria Peiró "la Salana" i Maria Esteve "la Llàcera".

Enllà pels anys cincuanta era costum que la gent convisquera al carrer amb els seus veïns en
molts dels actes quotidians; per fer xerrades després de sopar a la porta de casa, asseguts al voltant
d'una taula al carrer, per sopar en companyia d'altres veïns, o bé per fer les llavors de la casa.
Ací tenim un bon eixemple amb aquestes dos xicones alaquaseres a la porta de casa brodant a mà
damunt del teler. Les xiquetes tan treballadores que hi veiem, son: Pilarin "la del forn de Coc" i
Maruja Tarin, veïna seua.
La fotografia es va fer l'any 1952 al carrer del Dr. Barberà, a la porta de Maruja Tarín.
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Asseguts a la porta de casa, hem trobat el tio Boro de "Martí"
amb les seues netes Fina i Amparin, pelant un cabàs d'ametles.
Tot i que les xiquetes s'hi troben en edat de jugar, podeu veureles sostenint les ametles a la falda, per damunt dels genolls,
ajudant-hi al seu iaio.
Aquesta feina es solia fer als dies seGüents de caure una bona
pluja: quan la terra estava massa molla per a treballar-la. Els
homens majors aprofitaven aquestos moments, per a contar-los
als seus nets, tota clase de contes, fets i dit que la sapiència
popular guardava ala seua memòria històrica. Un bon costum
que s'ha perdut.

El tio Marian "Terrerola" fon el darrer companer que hi hagué al poble.
La seua tasca era "repicar" o "voltejar" les campanes de l'Església i del Convent.
Les companes foren electrificades després de la seva mort.
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Hem trobat aquestes tres clavarieses de Sant Roc als voltants dels anys quaranta. Elles son Rosario "la Molinera" en primer terme. Trini Roselló i Tereseta
dona de Florencio "el del Tabalet"
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Un grup d'alaquasers anaren a València a vore el casament d'uns amics. Açò ocorria fa més de quaranta anys. Els reconegueu? Alguns hi són; Micalet "el
Cajón", Pasqualet "el Xavato", Paco "Tatatrai", "Barraca", Salvoret "el Riba-roger", Casimiro, Vicent Cervera...

Assegut a la porta de l'hort de Sant Josep el tio, Francisco Ferrer "Nacio" descansa una miqueta
amb el seu gos "Clavel", El tio "nacio" antic esporgador, fou el primer home que introduí
l'horticultura a Alaquàs amb companyia del seu cosí Tomàs Ferrer.
L'hort de Sant Josep estava situat entre l'actual carrer de La Senyera i el carrer Balmes. Començava
vorejant el carrer d'Albacete cap amunt, fins les "semilles" on finalitzava. A l'hort s'accedia per
un caminet que naixia davant del camp de futbol de l'Alaquàs, i acabava en el camp del "Rallat".
Hui en l'actualitat, i sobre cl seu terreny, s'han constituït quantitat de pisos en nuclis de vivendes

Al raesr de les conilleres i prenent el sol, hem trobat a Vicenteta "la Ferrera". Damunt de la seua
falda sosté amb els braços la xiqueta Maruja Fort de "ca Modesta". Al seu costat ei seu marit:
Mariano "el Salao". L'altra xiqueta es Maria "la Marrilla". La fotografia es feu al terrat de sa casa
del carrer de Sant Miquel.
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La maestra Isabel Lopez, "Doña Isabelita'. rodejada per les xiquetes de la seua clase a l'interior de l'escola que havia a l'escaleta del carrer del Dr.
Barberà; dalt de ca "el tio Guerra".
"Dona Isabelita", com carinyosament li deiem tots, fou una mestra nacional, naixcuda a Conca i que exercí el magisteri a Alaquàs, durant vint-i-dos
anys: 1946/4968. Lo fotografia recull el moment abans d'anar a presidir la inauguració del col·legi públic "González Gallarza" acabat de construir al
solar de "la Bricera". Era l'any 1956.
Cal recordar les alumnes de l'escola junt a aquest esdeveniment i comencem fent-ho de dalt a baix amb les xiquetes de peu. A la primera fila s'hi
troba: Inés "la Botona", Finin "la Gorrera", Fina "Torres", Maruli "la del Mestre", "Dona Isabelita", la mestra, Celsa "la Moruixa", Sumpsi "la de la
casa Rodona", Carmen "la Carabina", Amparín "la Gorrera", Luisa "la Piquera" Vicentca "la Puça". Encarnita "la Casabana", Paquita "la Mústia",
Reme "la Guerrera", Enriqueta "la Bibiano", Amparín "la Moreneta", Maria Nieves "la del Manyà". Assegudes a la segona fila d'avall: Amparo "la de
Tabalet", amb vestit de falleres, Paquita "la Blanquilleta", Lolin "la Calderona" i Pilar "la Mil", l'última xiqueta és Lola "la Corralera".
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ALAQUÀS, ANYS QUARANTES

Un bon grapat d'alaquasers nascuts entre 1940 i 1945, a l'escola de les monges catequistesExistia per aquells anys el costum de que els xiquets anaren a les monges fins que prengueren la
comunió, a l'edat de 7 anys. Després s'accedia a l'Escola Nacional: a la classse de don Francisco
ubicada al primer pis de la casa de l'Ajuntament, o a la classe de don Luis, al carrer de Canalejas, moll
a prop de la fillola d'Aldaia.
Les xiques, per la seua part, sí que podien continuar el seus ensenyament al col·legi de les monges,
després de la primera comunió. O podien anar-se'n al 'Escola Nacional: a la classe de donya Isabelita,
al pis de dalt de ca "el guerra", a l'entrada del carrer del Dr. Barberà; o a la classe de donya Maria, al
carrer de Canalejaas, tocant la classe de don Luis.
La foto està feta l'any 47 o 48. No hem pogut precisar la data.
La guerra civil encara eslava molt a prop. Es vivia amb moltes estretors. La llum s'en anava sovint
perquè havien -segons deien els majors- "restriccions". Les ferides de tota aquella convulsió es
mantenien obertes. Molta gent patia el silenci. Era evident que hi havien vencedors i vençuts.
Els xiquets s'il·lusionaven amb aquelles coses, senzilles i de dubtosa gratificació per als nanos d'avui,
que tenien al seu abast en un poble menut, voltat d'horta i que respirava ruralitat pels quatre cantons.
Com ho era l'Alaquàs aquell dels anys quaranta.
Vos expliquem tot seguit el "who is who", com diuen els anglesos. De dalt cap avall, i d'esquerra a
dreta:
Hermana Soledat, que solia cuidar als més majors, perquè del més menuts se'n ocupava la Hermana
Matilde, originària d'un poblet de la Safor, anomenat La Font d'en Carrós. JJosep Alòs, viu a
Godelleta, germà de Sebastià, el capellà que durant alguns anys visqué a Alaquàs i celebrava a la
parròquia de l'Olivar, i ara es troba a Madrid, al càrrec d'una important responsabililtat pastoral a la
Conferència Episcopal. Vicent Ferrer Guzmàn "el pastoret" o l'"herbasser". Anlonio Garcia Campos,
"el paellero". Estanislao Forment, fill de "Trenislao cor de Jesús". Miguel Garcia Bessó, "el de la llet o
de la imprenta". Miguel Bonet mestre, "caela". Francisco Martínez Ros, "el llustros". Vicent Alfonso
Serrano, "el godoi". Salvador Sanchis Fenollera, "boro, fill de la xivata".
Segona fila: Amadein, va morir menut, a l'any 50, fill d'Amado, jugador de pilota, i cosí de Tano. No
identificat, però podria ser Jesús, cosí d'Eslanislao. Pascual Bayona, fill del "xato Bayona". Consuclín
"la sinagua". Teresa Garcia Bonet, de ca "la demasià". Paquita Munoz, de ca "el potecario". Carmen
"I a gabarda". Juan garcia Campos, de ca "panera" o "de ca l'esquiladora". Pepe "el sereno". Jesús
Palop Guillem, de ca "libro".
Tercera fila: Teresa Bonet. Inés Boluda Peiró, poc després de la foto se'n anà a viure a València. Tere
March, "la ligoria". Marujin, la d'Eduvigis. Joaquina Soriana, de "l'estanc". Carmen Andrés, de "ca
bolà". No identificada. Carmen Garcia Campos, de "de Carmen l'esquiladora. Pili Forment, germana
d'Estanislao. Amparo Ibro, de "ca el segonero".
Filla de Baix: Ramón Guillem, "el xaxo", fill del xato barber de la plaça del Casino. Mari Carmen,
germana de Ramon. Manolo Marco Peiro, de "ca la trenislà". Pepe Soriano, de "l'estanc" o de "ca
puigalt". Identificat com a que vivia al carreronet del Forn, tocant quasi al carrer de València, amb
dues germanes i sa mare. Vicent Taberner Palop "fill de caragol" o "el hlomeno". Ramon Portales
Guillem, de "ca el burro", germà de Paco i de Sunsi. Paco Chuàn Chulià, de "ca cafís".
(foto cedida per Josep Alos Latorre)
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A SANT MIQUEL de Llíria anarem amb bicicleta aquestos xicots alaquasers a participar de les seues festes. Per tindre un record d'aquest viatge es farien
la fotografia. Cadascú amb la seua bicicleta davant el teló que el fotògraf sempre tenia a mà.
En primer terme Paco '"Masena", Ximo Bayona "Xato Bayona", un xicot foraster que visqué poc de temps al carrer d'Alacant i en darrer lloc Pepe "el de
les quatre casetes".
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Enmig duna gran espectació, acaben de casar-se aquesta parella ben coneguda al poble: Baptista Portalés "el Garrofí" amb Mercedes Palop de ca "Martí",
una núvia preciosa com podeu veure. A la porta de l'esglèsia s'han fet una foto com pertoca a tan important esdeveniment rodejats de convidats i dels
amics. Entre els amics hem trobat a Nelo "La Nena", Paco "el Xurro". Pepe Fuertes de ca Miguel Juan, Tomàs "Rioja, Paco Cervera. Miguel "el Guapo".
Alfredo Tarín "Picanya", Vicent "el Maio" Paco "Caraca", Micalet
"El Garrofí", al costat de la núvia, Vicent "Setesquenes i Vicent "el Garrofí" aguaitant
per damunt de tots perquè no hi vol perdre res.
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En acabar-se la guerra civil espanyola, a Alaquàs un grup de persones encapçalades per Vicent Martínez de ca "Blai", Ricardo Garcia "Rata",
Francisco Ros, Federico Peiró entre altres, van fundar un equip de futbol: el "Frente de Juventudes" amb l'intenció d'atraure's als xiquets del poble i
canalitzar les seues activitats. Açò passava l'any 1943 i al cap de tres temporades, l'equip s'havia consolidat. El camp vell de "LES GARROFERES"
s'omplia cada vesprada del Diumenge per a vore al seu equip . Es va federar l'any 1946 i la temporada del 1947 queda campió al guanyar la lliga. Per
aquesta raó, aquell mateix any es farà la bandera que representa a l'equip del "Frente de Juventudes", entre totes les dones. El calat el brodà Teresa
Garcia "La Perica".
Com a dada històrica, ressenyarem, que el president en funcions aleshores de l'equip, Vicent Martínez, firmaria un document a Antonia Beltran, a
Maria Tarrega "la Tarratraia", donant el vist-i-plau per a que alliberaren de la presó els seus marits empresonats per afers polítics, Balbino Peiró,
Virgilio "judas" i Salvoret "Sorregin". Aquests tres alaquasers serien els únics alliberats després de la guerra.
La fotografia es feu amb motiu de rebre de mans de "Lo Rat Penat" de València el trofeu de campions. A més d'alguns membres de l'esmentada
entitat cultural valenciana, en la foto hem trobat als següents alaquasers: Vicent Martínez de ca "Blai2, al fotògraf Costants, Juan López fill de la
mestra Juan Garcia "Panera", Antonio el de l'aigua potable. Ara vos toca seguir a vosaltres...
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L'any 1942 Vicent Martínez de ca "Blai" , hagué d'naar a fer "la Mili" a Melilla. Però abans d'anar-se'n va convidar tots els amics plegats a un
esmorçar de despedida al camp vell de futbol de les "Garroferes". En el moment de la foto es van afegir uns quants aficionats aiaquasers. Nosaltres
hem pogut reconèixer a Mariano "Sana". Pepe Sidreta, Pasqual Vicent "el Pelat", Vicent Martínez de ca "Blai", Paco Escuder, Lluís "el Quinqui",
Lluis Planells, Manolo Alós. el fill de l'agutzil, Ismaelet. Continueu vosaltres....

-240-

Equip dels Juvenils de l'Alaquàs de l'any 1940. D'esquerra a dreta de peu. hi són: Xato Baldomero, Luis "el Metge". Miguel "Senento", Julio "el Ratad"
Xato "el Pardo". "Sana", Pepe "Xavea". Agenollats; Domingo Mompo. Juanito "el Palmiter", Fermin i Tomas "el Rioja".
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Components de l'equip de futbol de l'Alaquàs de l'any 1947.
Els jugadors són: Carreño d'Aldaia, Eduardo "el de l'Estació". Coa, Rius Alfredo "Blai", Pepe "de Cervera", Paquito "el de les Juaquines", Paquito "el
fontanero", Domingo "de Mompó". Vicente i Juan Cervera.
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Una aturada en el treball per a posar pel retratista.
Eren els empleats de la fàbrica de Mobles Corvats "Matias Llop" al carrer Dr. Barberà. Corrien els anys 30.

