
VICENT LINO ANDREU, Orelletes.
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Nascut a Alaquàs el 10 de novembre de
1920, fill de Vicent Lino Llàcer de ca
Orelletes, de professió torner en fusta,
d’Alaquàs i de Teresa Andreu Bou, nascu-
da a València però veïna d’ Aldaia.

Va viure la seua infantesa al carrer
Salmeron, aleshores 2 de maig, on conta
que hi havia molta harmonia al veïnat.
Recorda el veí de la casa que es trobava
junt a la seua, el tio Xoxo, el carnisser, que
era molt simpàtic i que contava moltes
històries als seus companys de jocs, els
germans Mompó Alamar, a la tia Toneta
que tenia vaques, a la tia Rulla que tenia
una botiga de queviures... En aquells
moments ja es construïa anualment una
falla amb tots els trastos vells que es reco-
llia del veïnat i que es col·locava al racó
del carrer de la Mare de Déu de l’Olivar. Tots hi contribuïen per al seu muntatge,
encara que els germans Mompó Alamar eren uns artistes. Recorda amb molta
enyorança aquella època de jocs amb els amics, el cine Ideal... tota una època
feliç.

Va estudiar a Torrent, fins els 10 anys al Col·legi dels Escolapis una educació
bàsica. En eixa època sa mare va caure malalta i va estar hospitalitzada. Quan va
morir i per altres circumstàncies de treball de son pare, se’n van anar a viure
durant un any a València, excepte el seu germà menut d’un any només, que es va
quedar a ca sa tia Maria, germana de son pare. La família tornà a viure a Alaquàs,
instal·lant-se a unes casetes que hi havia on ara és el carrer de la Indústria. Un poc
més tard, son pare es casa per segona vegada amb Pilar, a la qual recorda amb
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molt d’afecte i la que va ser una segona mare, tant per a d’ell com per als seus
germans.

Aficionat al futbol des que era un xiquet, al voltant de 1935 ja formava part
d’un equip amb els seus amics, el que s’anomenava “Sede els Borts”, que jugava
al camp de les garroferes.

Canvia de domicili, passant a viure al carrer de Sant Josep, on son pare ins-
tal·la un xicotet taller de torneria, que formava part de la casa, i que fou com una
escola xicoteta de torners, per on ens diu que van passar com aprenents: Moia, els
Mustios, Vicent el Tapalà...

Durant la guerra, ja cap al final, va passar 11 mesos al front, amb 19 anys, a
El Viso (Córdoba).

“Va ser un horror que no vull recordar perquè vaig vore morir un amic meu,
del poble, i sobretot perquè vaig viure l’ afusellament d’un desertor..... no, no vull
recordar aquells mesos.”

Va treballar amb son pare fins que es va casar, aprenent l’ofici de torner. Es
va casar el 1947 amb Carme Ribes Martínez, d’Alaquàs. Per aquella època, un
amic de son pare el va iniciar com Agent de Assegurances, passant a ser esta la
seua ocupació. Els inicis van ser difícils, perquè existia molta desconfiança als
professionals de les assegurances, perquè alguns eren vertaders estafadors.
S’ocupava de tot tipus d’assegurances: de la llar, per a l’empresa, els vehicles etc.
També va ser inspector de la companyia per a la qual treballava. En eixos anys es
passava el temps visitant empreses a Xelva, Xàtiva, Utiel, Requena, en motoci-
cleta o en cotxe de línia.

“De vegades ens feien aturar en mig de la carretera, eren els maquis, encara
hi havia guerrilla, que baixaven de la muntanya als pobles per buscar menjar.” 

En agost de 1949 va nàixer el seu fill Vicent, del que es mostra particularment
orgullós, que treballa d’advocat i  continua també amb les assegurances.

Allà pel 1945 entrenava un equip de futbol format pels integrants de la Penya
Valor i que, aleshores, pertanyien al Frente de Juventudes. Somriu al dir-nos

“Quan teníem un partit important, recorde que anava a demanar-li a la  tia
Toneta, mare de Rius, perquè fera de mediadora i que son pare no s’enduguera el
fill a segar eixe dia perquè era un jugador clau, al joc de l’equip”.

Ens conta també una anècdota 

“Es celebrava un campament de futbol comarcal entre Alaquàs, Mislata,
Torrent,... Em van cridar per arbitrar un parell de partits, però com que els àrbi-
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tres d’aquell moment eren tan “especials” com els d’ara, jo no vaig acceptar per-
què només em faltaven huit dies per a casar-me i no volia hi arribar assenyalat.”

En 1950, sent delegat de deports el tio Panera, va contribuir a la formació del
Club esportiu d’Alaquàs, en el que ha col·laborat durant anys com delegat de
camp i al que continua vinculat. En aquella època tenia la seu al casino Musical,
el primer president del qual va ser Vicent Martínez Català de ca Blai . El camp El
Rosal es va construir en un terreny contractat per l’Ajuntament i cedit al Club.

Diu que en aquella època hi havia persones marginades per la seua manera de
pensar i era l’esport, i sobretot el futbol, el que integrava  tothom.

En 1956 va formar part dels clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar, junt amb
José Andreu Pardaleta, Cayetano Portalés el Burro i Salvador Folgado Espí, que
era comptable en una fàbrica que hi havia prop de l’estació de tren. Fou el primer
any en què hi havia algun acte de festa quasi cada dia de la setmana.

“ Vam fer vindre un dia una comparsa de Quart de Poblet, un altre férem Nit
d’Albaes, amb el Torroner d’Alaquàs i el Xiquet de Mislata. Un altre dia una
banda de músics de instruments de tot tipus....”

Als anys 70 fou també promotor de vivendes formant societat primer amb
Pablo Benlloch i Cayetano Portalés i després amb Luis Laborda i Miguel
Barberà.

En abril de 1976 es van reunir al poble els presidents de les distintes penyes
d’Alaquàs i com a representant de la seua, la Penya Perol, van constituir la Junta
de Penyes del poble, de la qual va ser president durant tres anys. La missió prin-
cipal de la mencionada Junta és la de coordinar les activitats de totes les penyes
i agrupacions que la composen, així també com la de dirigir accions que tinguen
com a finalitat el benestar i prosperitat dels habitants del nostre poble. Em mos-
tra una acta datada a l’agost de 1976 en la que es va acordar celebrar anualment
el “Concurs de Paelles”, fent-se càrrec de l’organització la Junta Central. L’any
anterior, quan van ser clavaris de la Mare de Déu de l’Olivar els components de
la Penya Valor, van regalar a tots els participants del concurs, tots els ingredients
de la paella.

Al voltant de 1975, recorda que no hi havia clavaris per a fer la festa de
l’Olivar i reunit junt amb d’altres com eren, D. Antonio Sancho Bueno, D. Jesús
Murgui, D. Fernando Domínguez, D. Martín Llàcer Martínez, D. Vicente Gil
Segura, van acordar agrupar totes les processons de les festes d’agost i de
setembre, en la primera setmana de setembre, fent-les coincidir amb les festes
patronals.
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Al marge de les seues idees polítiques, ens conta que s’ha presentat a tots els
alcaldes que han passat per l’Ajuntament, per oferir la seua col·laboració en tots
aquells projectes que signifiquen un desenvolupament per al poble, tant a nivell
cultural, com social, esportiu, educatiu, etc.

Carmen Ferrer Escuder




