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La funció d’una fotografia és fixar la realitat objectiva i minuciosa del moment 
en el temps, una fotografia antiga sempre obri la possibilitat d’observar-la 
i d’interpretar-la personalment, a més d’avaluar-ne el valor estètic i històric.

Davant d’aquest treball que aprofundeix la recopilació de fotografies 
—per tant, la prospecció del nostre passat— pocs ens podem sentir innocus 
i insensibles.

En les nostres mans tenim la publicació, que mostra des de tots els vessants 
com érem, com ens manifestàvem, com ens divertíem, com treballàvem, etc.

Hui el nostre estil de vida és molt diferent, encara que el fons sociològic del 
poble ha canviat poc. Continuem sent un poble gens propens a l’autocrítica, 
de tendències poc reflexives, individualista i relaxat, contradictori, de vegades 
creatiu, amb lucidesa incisiva, de vegades decebedor, per raons indiscernibles. 
Possiblement els pobles mediterranis som així.

És veritat que amb el pas dels anys certes coses han madurat i la nostra societat 
local no està tan basada en l’estratificació social ni proveïda d’una jerarquització 
que mai no ha tingut una acceptació popular real. Ara tampoc no estan tan 
marcades les contradiccions i les connotacions de les diferents classes socials.

Les èpoques que es mostren ací, malgrat que foren moments en blanc i negre 
i molt tèrboles, no impliquen que no hi haguera moments i actes que, amb una 
transcendència seriosa molt positiva, no ens puguen deixar indiferents. A més, 
sense pretensions nostàlgiques, tots tenim també moments personals emotius que 
ens recorden el passat en el llibre.

Voler desafectar-se i oposar-se diametralment al passat és un error, i idealitzar-
lo per raons de conveniència, un altre.

Ara, gràcies a l’incansable treball pel poble de manera desinteressada, altruista 
i compromesa de Joan Ramon Giménez i Joan Baptista Pérez, amb el suport de 
la Caixa Rural d’Algemesí, podem continuar consolidant puntals de la nostra 
història.

Espere que a aquest llibre se li donen les consideracions pertinents i que ens 
motive per a traure la consciència del poble de la monotonia multisecular i de 
l’atabaladora puerilitat que moltes vegades té.

Que la subsistència i l’orgull de ser valencians no siguen només il·lusions 
inefables.

Joan B. Ferrando Miedes. Alcalde de la vila
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Abans que continueu llegint aquesta Memòria gràfica, voldria advertir-vos què no és.
No és tan sols un simple àlbum de fotografies en què podem reconéixer 

persones més o menys acostades a nosaltres.
Ni tampoc una col·lecció de cromos més o menys bonics del passat recent 

d’Albalat.
No és tampoc un reguitzell d’escenes albalatenques més o menys folklòriques 

o pintoresques que desvetlen la nostàlgia de qui les han conegudes.
Tampoc no respon a la dita “qualsevol temps passat fou millor”. Ni pitjor, 

afegiria jo, sinó diferent.
Què és, doncs? 
En algunes cultures, passades o actuals, la fotografia està mal vista, perquè la 

gent pensa que la instantània els furtarà l’ànima. I no van desencaminats del tot, 
atés que una fotografia no copsa només unes persones o uns elements estàtics, 
sinó que reflecteix moltes coses més que ens deixen entreveure una manera 
particular d’observar i d’entendre el món, de viure la vida. En les fotografies 
recollides en aquest llibre no veureu simplement figures posant més o menys 
pintoresques, cases velles, carrers sense asfaltar… Tindreu una finestra al passat, 
un forat per on podreu veure o imaginar el pols d’un poble com Albalat, el seu 
estil de vida, els seus costums, els seus patiments i els moments d’esplai, els 
reflexos d’una època passada no sempre grata, però sempre plena d’il·lusió per 
un futur millor. Ara, instal·lats en un futur que també té futur, podrem saber si 
els desitjos i les il·lusions dels nostres avantpassats més recents s’han complit o 
encara estan en suspens.

Les fotografies perpetuen els records, i mentre recordem, les persones i les 
coses tenen vida. No ens ha d’estranyar, doncs, trobar entre les instantànies 
d’aquest recull fotografies de difunts: no és un deler morbós, ja que durant molts 
anys va ser una manera de mantenir el record de les persones estimades que se 
n’anaven. 

Seria magnífic que, arran de la publicació d’aquesta Memòria gràfica, la 
gent d’Albalat rescatara del calaix de l’oblit aquelles fotografies familiars que 
podrien ampliar la selecció que ara es presenta. La tecnologia actual ens permet 
digitalitzar-les, millorar-ne la qualitat i guardar-les en un format fora de perill 
d’humitats, riuades o incendis fortuïts.

Recordar és tenir memòria, i recordar les generacions passades i el seu llegat és 
tenir memòria històrica.

Joan raMon Borràs. Regidor de Publicacions
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Transcorregut un quant temps, potser massa, veu la llum del paper el segon 
volum sobre la vida quotidiana del nostre poble en fotos. Volem manifestar com 
han estat de grates la recopilació, la classificació i la discussió del material gràfic 
aportat per les famílies a les quals se’ls ho va demanar i a les que, sense haver-ho 
fet expressament, en assabentar-se’n, ens van brindar la possibilitat d’estudiar els 
seus records familiars. A tots el nostre reconeixement més sincer.

Hem d’agrair, així mateix i de manera especial, la col·laboració de les persones 
que ens han permés estudiar el llegat gràfic tan ingent d’aquell fotògraf, cronista 
gràfic sense proposar-s’ho, dels anys cinquanta als huitanta que va ser Antonio 
Mont Perales, Toni el retratiste, i que ens ha permés visualitzar una època en què 
la nostra vila va viure canvis molt profunds. El nostre reconeixement especial a 
Adrián Fuertes Dasí, pel seu assessorament en matèria d’identificació i datació 
de l’aportació gràfica documental, i al reverend Ricardo Benedito Beltrán (RIP) 
per la seua bona predisposició i les facilitats en l’accés als arxius parroquials que 
aleshores ens va manifestar i al qual sempre estarem agraïts.

El propòsit que sempre ha guiat la nostra tasca ha estat que l’amable 
veí observe en cada document —perquè això són cada una de les fotos que 
constitueixen el treball— no sols allò que manifesten a primera vista, ja que 
moltes amaguen més que no ensenyen, és a dir, una instantània històrica o un 
fragment d’aquesta, amb el que això comporta: urbanisme, costums, tradicions, 
religió, família etc. En moltes hem intentat aclarir-ne rigorosament el significat, 
quan això calia, en unes altres ho hem deixat a la interpretació i a la discussió del 
benèvol lector coetani.

Pensem que el treball en blanc i negre d’Albalat no està esgotat ni, encara 
menys, conclòs, ja que als nostres baguls i a les nostres capses dormen records 
que, tot i que són particulars, formen part de la història cultural del nostre poble, 
un indret que, tots, sense excepció, amb el nostre modest esforç, hem contribuït 
a edificar, i aquestes instantànies en donen fe. 

Des d’ací encoratgem els nostres veïns a espolsar aquests records i a compartir-
los amb les persones interessades a classificar-los, arxivar-los i publicar-los, amb la 
garantia que seran tractats amb el respecte i la cura que mereixen.

Esperem que gaudiu d’aquest treball tant com nosaltres ho hem fet en 
elaborar-lo i apel·lem a la vostra benevolència pel que fa als errors que hi hàgem 
pogut cometre, totalment aliens a la nostra voluntat. Estem totalment oberts a 
les observacions que ens pugueu fer. 

Joan Bta. Pérez Balaguer

Joan r. giMénez ÚBeda

AGRAÏMENTS
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Als que són Albalat,
i als que són d’Albalat.
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Se sol dir que una imatge val més que mil paraules. I és cert, perquè el llibre que 
tens a les mans, estimat lector, ho confirma d’una manera molt positiva.

 En aquesta obra se’ns diran moltes coses en poques paraules, perquè no hi 
veurem una sola imatge, sinó, aproximadament, unes tres-centes. I per si mateix 
ens contaran una bona part de la història del nostre poble. Perquè això fa història 
i és història. I no una història qualsevol, sinó la nostra.

 Ens faran endinsar-nos en el passat de coses, de persones i de fets que 
els nostres avantpassats feien amb molta naturalitat i amb molt d’afecte i estima. 
Fins i tot les persones que ja tenim una certa edat hi veurem instantànies que 
ens recordaran moments molt agradables de la nostra vida, que ens ompliran 
de goig. Com a mi mateix m’ha recordat el fet de veure el meu carrer —hui de 
Sant Pere— quan el vam engalanar per les Festes d’Agost del 1969 amb aquella 
harmonia, bona amistat i col·laboració de tot el veïnat.

 I també una que mostra el mercat en l’època en què era enmig de la 
Gran Via, i que em recorda l’any 1947, en què jo vaig entrar d’aprenent al taller 
de Julio Rumbau i en què començaren les obres d’enderrocament i de trasllat 
del local on està situat actualment. Jo vaig ser, al costat del so Plácido Moya 
(conegut per José María), oficial d’aquella fusteria, qui va anar a traure les fustes 
que rodejaven el recinte i alguns taulells o mostradors dels venedors per tal de 
“reciclar”, com es diu ara, la fusta que estiguera bona.

 Això només n’és una mostra breu. Podrem veure-hi moltes coses més.
 També hem d’agrair molt que hi haja persones que es preocupen de 

tot això, tant de guardar i recopilar, com d’ordenar les fotos i fer-hi un llibre. 
Són persones que estimen el nostre poble, com jo crec que tots l’estimem; entre 
aquestes, però, podríem esmentar Joan Baptista Pérez i Joan Ramon Giménez, 
autors del llibre, i també l’ajuntament de la vila, que tant d’interés té per les coses 
del poble.

 Perquè tot el que puga passar a la nostra vila ha de ser molt important per 
a tots els fills d’Albalat, siguen coses menudes o grans. Tot és nostre, com he dit 
abans, tot fa història. Tot és poble.

 El llibre està dividit o agrupat en 51 apartats o temes, com es pot veure en 
l’índex. Cada un dels apartats té una introducció, i cada foto, el peu corresponent.

 Així doncs, estimats albalatencs, a tots us desitge el que em desitge a 
mi mateix, i és que, en acabar el llibre, després d’haver passat moments ben 
agradables fullejant-ne les pàgines, estimem un poquet més la nostra història, la 
nostra cultura, els nostres costums i la nostra llengua. En una paraula: tot el que 
és i ens fa ser poble.

eliseu dasí i dasí

PRÒLEG
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Abans d’entrar en matèria, cal establir una sèrie de premisses o observacions que 
aclarisquen i justifiquen, en la mesura que siga possible, l’esquema general del 
treball.

En primer lloc, cal puntualitzar que, a l’hora de tractar el material gràfic, no 
s’ha observat un ordre rigorosament cronològic, ja que, encara que la major part 
del fons se situa entre els anys quaranta i setanta de la centúria anterior, s’hi han 
inclòs imatges molt més antigues, en concret del primer quart de segle, que pel 
seu caràcter excepcional s’ha considerat que calia incloure-hi, ja que són ben 
interessants, com el lector podrà observar. També hi ha unes quantes instantànies 
que, tot i que són posteriors, paga la pena que hi figuren, perquè es tracta 
d’edificis desapareguts o en perill de desaparéixer que formaven part del nostre 
patrimoni arquitectònic urbà o agrari.

S’ha prescindit de l’aportació documental massiva de temàtica agrícola, de 
grups escolars, d’esports, d’Acció Catòlica etc., ja que per se mereixen un treball 
exclusiu i exhaustiu que, per ara, no podem tirar endavant.

Així mateix, cal indicar que s’ha omés deliberadament anotar a peu de 
fotografia els noms de les persones que hi apareixen, ja que la importància 
d’aquestes instantànies rau en la singularitat que deixa entreveure l’escena 
o el paisatge; els actors de l’escena esdevenen anècdotes circumstancials que 
contribueixen a ratificar i realçar la importància de l’esdeveniment reproduït. 
Aquesta identificació la deixem a càrrec de l’amable lector que, amb això, tindrà 
l’oportunitat de recordar persones, fets i situacions de les quals ell també va ser-ne 
part i protagonista.

Només s’ha fet cas omís d’aquesta observació quan els individus són els 
protagonistes de la instantània i no l’escena on estan situats. 

Així mateix, el fet d’emprar malnoms en el treball mai no s’ha fet amb un 
propòsit despectiu ni satíric (res més lluny de la nostra intenció), sinó amb 
un caràcter identificatiu del personatge en qüestió. Si cap veí s’ha sentit ofés o 
ridiculitzat per aquesta circumstància, li preguem, a la bestreta, que accepte les 
nostres disculpes, ja que aquesta no és, ni ha estat, la nostra intenció, sinó, més 
aïna, retre homenatge a les persones que, amb malnom o sense, han format 
part, d’una manera o d’una altra, d’aquest passat recent, dels quals ens sentim 
orgullosos i als quals va dedicat el treball.

Per acabar, volem que gaudiu observant aquest llibre tant com nosaltres 
ho hem fet en elaborar-lo. Aquest és l’objectiu principal i últim que ens vam 
proposar assolir en començar-lo i ens agradaria haver-ho aconseguit. 

OBSERVACIONS
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 Sequiers de la marjal, Mifsut i Cabrera.



31

 Levante, 16 d’agost de 1953. Colla de polvoritzadors encapçalada per Antonio 
Bono i publicitat en premsa de productes fitosani-
taris.
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 José Gordó Tatay, pare de Rafael Gordó Sellés, a la porta de ca Vicent March, al 
carrer de Sant Antoni. Tot i que aquesta mena de transport no era el més comú a 
Albalat, tenim notícies de quatre famílies que l’empraven en distintes faenes: els 
Gordó (residents al Molí Vell), els Clari (Tragante) i els Cachos, i abans els Sòria. 
Foto dels anys trenta. Rafael Gordó no va conéixer la utilització dels bous com a 
mitjà de transport a casa seua. Va nàixer l’any 1933.
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  Vicent Clari (Tragante) atrafegat transportant 
troncs, amb el carro de bous. Potser és l’últim veí 
nostre que utilitzà aquest mitjà de transport.

 Tractor conduït per Moya i Lereu al carrer del 
Molí.
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  Trilladora de Gasparo a l’era propietat seua 
a la Vint-i-huitena. S’hi empraven trilladores fixes, 
com la de Tenedor, alimentades amb motors de 
vapor, i mòbils, més modernes, com aquesta, que 
s’acoblaven, per exemple, a la transmissió del motor 
d’un tractor i que es desplaçaven al camp que 
s’havia de segar.
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raMaDeria
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 Polifacètica i prolífica família Boix, els Piqueros, 
esquilant a la paridora de Maltés, al terme de Sueca. 
Foto de l’any 1932. D’esquerra a dreta: 1r, Vicent Boix 
Hernandis (fra Plácido); 2n, Josep Boix Masiá (el iaio); 
3r, Salvador Boix Hernandis; 5t, 7é i 8é, propietaris 
de la paridora; 6é, Pere Boix Hernandis, 10é, Josep 
Maria Boix Hernandis i 11é, Joan Boix Hernandis.
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 Ramats d’ovelles al camí de Moncofa. A una 
banda, les Barraques de Fanecades. Darreries dels 
anys cinquanta. 

 Ramat a la baixada del pont. Al fons, el fumeral 
del Motoret. 
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 Ramat de la familia García García. Visita de les monges a l’antiga paridora de
Bernardo Talens, hui propietat de la família García 
García. 
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inDÚStria

Hi ha un acord generalitzat que assenyala que el 1959, any del 
Pla d’Estabilització, marca una línia divisòria en la història del 
franquisme, i la realitat és que calia imposar un gir radical que 
permetera a l’economia espanyola participar en el boom que vivia 
l’europea, encara que fóra amb retard.

Un fet és innegable: en el període del 1960-1970 la taxa de 
creixement interanual de l’economia espanyola va ser la més 
elevada d’Europa, tot i que, evidentment, cal tenir en compte el 
seu baix punt de partida en relació amb els països que s’havien 
recuperat durant el decenni anterior. Pel que fa al País Valencià, en 
aquest mateix període el creixement de la renda va ser superior al 
de la mitjana estatal. En el breu espai de deu anys es va produir un 
dels canvis socioeconòmics més importants de la nostra història 
contemporània, fins al punt que la frustrada revolució industrial o 
la fallida revolució burgesa, tema recurrent del nostre passat, pot 
considerar-se consumada en aquest període de temps. Espanya i, 
en concret, el País Valencià entren definitivament en la modernitat, 
si l’entenem com la preeminència de la indústria i els serveis sobre 
l’agricultura, la urbanització de sectors amplis de població, l’accés 
a un cert benestar del conjunt de la societat i l’assumpció de pautes 
de conductes relativament autònomes. 

Pel que fa a Albalat, la situació no va ser diferent de la de la 
resta del país. La iniciativa empresarial comporta la creació d’una 
sèrie de fàbriques: la de botons (Nacalit), la de plàstics (Alam-
Plástic), la de José Luis (Filosint), la de Pepito i Adrián (Cremeal), 
i també fusteries com la dels bessons (Hnos. Julio), Cuenca i Julio 
Rumbau, que atrauen mà d’obra jove, que uns anys abans s’hauria 
destinat inqüestionablement a l’agricultura, i mà d’obra externa que 
la fàbrica necessitava per a dur a terme la seua activitat, “faena a 
domicili” (el que hui diem economia submergida i que abans era 
perfectament legal), i que servia a les famílies per a obtenir un 
sobresou amb què poder afrontar amb més comoditat els dispendis 
domèstics o proporcionar-se algun capritx. Qui no ha participat 
en aquestes faenes confeccionant a casa seua “palometes, vestits 
per al Parlanchín, cistelles, pinces, oueres, gàbies, etc.”, mentre 
escoltava aquelles radionovel·les de llarg metratge de Guillermo 
Sautier Casaseca, amb les veus de Matilde Conesa i Pedro Pablo 
Ayuso, o l’elenc de veus de Radio Madrid i les propagandes d’Ese i 
Tu-Tu, o escoltant la cançó del Cola-Cao?
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3- Façana principal del Molí, amb l’auto propietat 
de Pascual Arnandis Martínez, segon membre de la 
nissaga de moliners. 22 de març de 1957.
4- Interior del Molí. Ramonet Plana amb el motor de 
gas pobre. 22 de març de 1957.

5- Oficines del Molí. 22 de març de 1957.
6- Interior del Molí, amb la maquinària tradicional, 
hui substituïda. 22 de març de 1957.

1- Façana principal del Molí. 22 de març de 1957.
2- Vista lateral del Molí des de la carretera 
d’Algemesí -Sueca. Anys seixanta.

1

3

5

2

4

6



45

9- Empaquetant, faena encarregada al personal 
femení del Molí. Anys seixanta.
10- Magatzem del gra ja envasat. Anys seixanta.
11- Envasant. Anys seixanta.

12- Fonaments de les sitges d’obra. Any 1963.
13- Ídem. Any 1963.

7- Triant l’arròs. Any 1957.
8- Empaquetant. Anys seixanta.

La dècada dels anys cinquanta i el començament dels seixanta afavoreixen un canvi substancial en l’economia local, lligada a l’agricultura des de sempre. La iniciativa 
empresarial jove fa que s’originen noves empreses “fàbriques” i que altres indústries preexistents, que tenien maquinària tradicional i una producció curta, pugen al 
carro de la modernitat i actualitzen les infraestructures productives i de fabricació als temps actuals.

Així va ocórrer amb la indústria més antiga de la localitat, el Molí, adquirit a la fi del segle XIX per Pascual Arnandis Sisternes, heretat per J. P. Arnandis Martínez i 
que fins mitjan segle XX no va deixar de ser una indústria farinera, després arrossera, de caire familiar, amb maquinària tradicional basada en l’aigua, primerament, com 
totes les d’aquest tipus, i maquinària de vapor o gas pobre, després, i amb personal femení per a seleccionar, classificar i envasar el gra.

L’arribada de la tercera generació de propietaris al Molí, J. Pascual i Rafael Arnandis Sarrió, amb noves iniciatives i qualificació, en motivà la transformació al 
principi dels seixanta en empresa amb alta tecnologia i controls de qualitat ben precisos, centrada en l’arròs exclusivament, que la converteixen en moderna, adaptada 
contínuament a les exigències de la societat i a les fluctuacions dels mercats, tal com la coneixem.
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 Operària de la fàbrica de botons Nacalit, situada al carrer del Cabanyal, 
propietat de la família Monterde. Aquesta fàbrica ocupava els edificis 67 i 69 del 
carrer del Cabanyal i emprava materials plàstics, com ara la gelatita i la nacarina, 
i també el nacre i la banya, per a fabricar botons. Obtingué la llicència d’obertura 
el 28 de maig de 1963. Foto dels anys seixanta.
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 Antiga ubicació de la fàbrica de plàstics Alam-
Plástic, situada al final del carrer de la Torreta, 
propietat dels Srs. Ferrús-Montagud, dedicada a 
fabricar estris de fil d’aram i de plàstic. Fotos dels 
anys seixanta.
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 Façana de la fàbrica Cremeal, a l’avinguda del 
Pont abans, propietat d'Alejo Tamarit.
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 Estand de Cremeal a la Fira del Joguet, any 1970.

 Camió de Cremeal carregant els coneguts ninos 
Parlanchín en direcció a Anglaterra.
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La indústria del joguet també va tenir representació 
a Albalat. Una bona prova d’això la constituí Cremeal 
(Creacions Metàl·liques d’Albalat), situada al final 
de l’avinguda del Pont, els fundadors de la qual 
van ser els Srs. Pérez i Hernandis. Un dels models 
de fabricació, el Parlanchín (1968), es va arribar a 
anunciar per TVE, es va exportar majoritàriament 
a Anglaterra i va ser inclòs en la història de la 
ventrilòquia mundial, ja que molts dels artistes 
dedicats a aquest gènere el van fer servir. En aquella 
època tots els xiquets d’Albalat sabíem a quina hora 
de la vesprada de dissabte eixia per TV el nostre 
nino. A més, van fabricar ninos articulats, sobretot 
boxejadors (Legrá i Urtain), futbolistes com Kubala, 
amb una tirada ben efímera, i cantants com A. Machín, 
a més de joguets electrònics.

L’empresa Alam-Plástic també va fer incursions en el 
món del joguet, especialment pel que fa al parament 
de cuina en miniatura.

Una mostra de la producció de Cremeal.
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3 i 4- Parlanchín. Nino i capsa. Any 1968.
5- Legrá.
6- Kubala.
7- Urtain.

1, 2 i 8- El carro de fusta, el tricicle i el cavall de cartó 
eren els joguets més emprats pels xiquets abans 
dels anys seixanta.
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7-Somier.
8- Paraigüer.
9-Tamboret de bar.
10- Estanteria de verdura.
11- Espatlera de plàstic acoblable al 600.

1- Tauleta de TV.
2- Ídem.
3- Gàbia de pollastres.
4- Gàbia de xinxilles.
5- Gàbia de pollastres.
6- Caminador.

La fàbrica Alam-Plástic fou traslladada ja ben entrats 
els anys seixanta al carrer del Castell i en lloc seu 
es va instal·lar Metálicas del Júcar, propietat dels 
germans Ferrús, destinada a fabricar estris de metall 
i de plàstic, dels quals presentem una mostra:
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El gener del 1963 José Luis Sarrió va sol·licitar l’autorització per a instal·lar una indústria de fabricació de 
manufactures de plàstic i paraments de cuina en un edifici seu situat al carrer del Rector Cebolla (Corralot), 
número 12. Aquella fàbrica s’anomenà Filosint; el magatzem es localitzava en un edifici al final del carrer 
de València, Vitazucre, aleshores propietat de José Luis i que abans s’havia utilitzat per a comercialitzar-hi 
taronja. A la fi dels anys setanta aquesta indústria es va traslladar al polígon industrial d’Albalat.
La fàbrica obtingué el 1972, a Barcelona, el primer premi al disseny i a la fabricació de moble acabat en pell 
sintètica, amb el model Cometa.

16- Model Cometa amb què va ser premiat José Luis 
Sarrió.

14- Al principi Cremeal es va dedicar a la fusteria 
metàl·lica, que va simultaniejar posteriorment amb 
el joguet. Presentem ací un dels models de taula més 
innovadors i més reeixits d’aquells anys.
17– Las Provincias, 26 d’octubre de 1972. En aquest 
article s’esmenta el premi atorgat.

12- Operaris a la fàbrica.
13 i 15- Diferents mobles i productes fabricats per 
Filosint.
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Des de temps immemorials, l’arena del Xúquer, en passar per Albalat, ha estat valorada per a construir edificis. 
Al principi s’extreia per mitjà de procediments manuals, però després, en la dècada dels seixanta, es farà amb 
mitjans mecànics; actualment s’ha esgotat.

Hi ha dos molls on atracaven les barques amb el carregament.

 Moll del Raïmero, propietat d’Ernesto Altur 
Montalvá.

 Moll de Gavarrell, Ribera i Garrigues, al final 
del carrer de Sueca.
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col·legi

El col·legi Sagrat Cor de Jesús ha estat una fita important en la 
societat d’Albalat des que es va fundar sota els auspicis del rector 
José Cebolla, el 29 de juny de 1916, fins que es va tancar en la dèca-
da dels noranta. Amb aquestes fotos retem homenatge a la tasca i 
a la història d’aquesta institució.
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 Pastoreta, de les representacions del naixement 
al col·legi. Anys vint.

 Alumnes del col·legi. Any 1945. Al fons es pot 
observar el claustre inconclús.
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 Processó de Sant Lluís. Any 1954.

 Representació teatral al col·legi.

 Actuacions al teatre del col·legi. L’escenari se 
situava a l’aula del Nen Jesús de Praga o de pàrvuls.



58

  Actuacions al teatre del col·legi. L’escenari 
se situava a l’aula del Nen Jesús de Praga o de 
pàrvuls.
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  Actuacions al teatre del col·legi. L’escenari se 
situava a l’aula del Nen Jesús de Praga o de pàrvuls.
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 Inici de la processó del Sagrat Cor de Jesús.

 Tabernacle de la classe de la Nena Maria; al fons, 
bandera del col·legi.

 Tabernacle de la classe de Sant Lluís.

 Tabernacle dels pàrvuls: el Nen Jesús de Praga.
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 Tabernacle de la Immaculada. Al fons, imatge del 
Sagrat Cor.

 Processó en passar pel Pati.

 Xiquets esperant l’eixida de la processó. Al fons, 
escenari del col·legi.
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 Acte commemoratiu del trasllat de les restes 
mortals de José Cebolla al col·legi. Any 1957.

 Reunió de joves d’Acció Catòlica amb el pare 
Vicente Roig Villalba (Guadassuar 1904-Valledu-
par, Colòmbia 1977), bisbe titular de Valledupar 
(Colòmbia), assistent al trasllat. Aquest valencià va 
ser nomenat bisbe per Pius XII el 15 de desembre de 
1944. Hi estava present el president de Joves d'Acció 
Católica Pepe Puchades.
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 Benedicció oficiada pel pare Estanislao de 
Guadassuar.

 Primera pedra del projecte inconclús de la capella 
del col·legi. Any 1966. Apadrinaren l’acte Felicidad 
Tamarit Puchades i Pascual Arnandis Martínez.
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 Benedicció oficiada pel pare Estanislao de 
Guadassuar.

 Primera pedra del projecte inconclús de la capella 
del col·legi. Any 1966. Apadrinaren l’acte Felicidad 
Tamarit Puchades i Pascual Arnandis Martínez.
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  Representació de final de curs al col·legi.
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 Representació de final de curs al col·legi.

 Equip de bàsquet femení del col·legi.
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  L’esport practicat per les religioses.
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eScoleS
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 Alumnes del col·legi, situat llavors entre els 
carrers del Castell i de Cavallers, la primera ubicació 
de la institució. Foto de l’any 1926.

 Detall del grup escolar amb una de les diverses 
denominacions que ha tingut, Blasco Ibáñez.

 Detall de la Gran Via.
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 Alumnes de l’escola la Laieta, que estava situada 
al número 6 de l’avinguda del Pont. S’hi impartia el 
que hui coneixem com a ensenyament integral no-
més a xiquetes. La mestra es deia Eulalia Daura Solé. 
A l’ermita de Sant Roc i Sant Sebastià conservem una 
imatge de la Puríssima —xiqueta— que era propietat 
d’aquesta dona. Aquesta imatge es feia servir en la 
processó de l’Encontre el Diumenge de Resurrecció. 
Va ser una donació dels seus hereus, la família 
Garrigues-Matoses.

 Exposició de treballs de final de curs. Fi dels 
anys quaranta, principi dels cinquanta. D’esquerra a 
dreta: José Escorihuela, María Mulet, María Sancho 
(ambdues, filles d’Albalat), Jesús Navarro Briones, 
Pilar Gómez i José Didoli.
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 Homenatge a Jesús Navarro Briones, mestre de 
les escoles nacionals. Agost del 1960.

 El mestre Jesús amb els seus alumnes.

 Obertura de l’acte.

 Vi d’honor.

 Lliurament de regals pels alumnes.
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 Final de curs al Patronat, situat a la Gran Via 
(Casa del Poble). Mestre, Vicente Duart Tasa.

 Representació teatral aprofitant el final de 
curs.
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cineMa
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 Interior del Cine Moderno o Canyís. Situat al carrer del Corralot , propietat 
de José Valls Peris, l’auelo Burjassot. Fundat per Francisco Cuenca, Eliseo Valls, 
Federico García i Eduardo Valls, va ser el primer cine tancat d’Albalat, mut, per 
descomptat. Incloïa un escenari, per això es va utilitzar moltes vegades per a 
fer-hi representacions teatrals, sarsueles i vodevils. Va romandre en actiu fins fa 
poc temps, acabada la Guerra Civil.

 El segon dels cines —Ideal Cinema— estava 
situat al carrer del Delme, al mateix lloc que l'hostal, 
amb què coexistia. Va ser fundat pels germans 
Mifsut i Jaume Sarrió.



77

  Cartellera del Cine Montecarlo. Fundat per 
Francisco Cuenca Marín i Eliseo Valls, que regentava 
a Benicull el Cine Boy. 

 El 30 de gener de 1931 es va estrena al Teatre Principal de València la peça per a piano i quintet de vent Muntanyesa, del mestre Palau.
Aquesta interpretació va ser a càrrec del quintet de vent del Real Cuerpo de Alabarderos de Madrid, també anomenat Quinteto España, del qual formava part el nostre 
famós paisà Álvaro Mont Cañamás, aprofitant un concert organitzat per la Societat Filharmònica de València.
En aquella època el quintet va actuar a l'Ideal Cinema, un fet que potser recorden les persones més grans, per mediació del nostre paisà i aprofitant la presència del 
grup a València. Probablement es tracta de l'actuació més important que s'haja fet a la nostra població, d’acord amb la categoria dels membres integrants del quintet.
D'esquerra a dreta, drets:
Francisco Quintana, fagot; Aurelio Fernández, clarinet; Manuel Garijo, flauta, i Emilio González, oboé.
Asseguts: Daniel Montorio, piano, i Álvaro Mont, trompa.
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  Decoració interior i vista lateral del Cine 
Hollywood a càrrec dels operaris d'Enrique García. 
Estiu del 1950.

 Inauguració del Cine Hollywood l’octubre del 
1950, propietat dels socis Eduardo Mifsut i Vicente 
Camañes.
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  A més de projeccions cinematogràfiques, 
també s’hi van celebrar festes de Cap d’Any, com 
aquesta, amenitzada per Bautista Pérez García, 
tenor, i María Mulet, poetessa; també s’hi feien 
sarsueles. 

 Façana principal del Cine Hollywood pel carrer 
del Corralot.

 Entrada gratuïta dels dijous al Cine Montecarlo.
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 De la màquina de cine, se n’encarregava Alfonso 
Aparisi Caballero, que també ho feia al cine d'estiu. 
El piano es va traslladar des del local situat a la Gran 
Via, on es representava teatre després de la guerra, i 
es va utilitzar en aquest cinema per a fer represen-
tacions.
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 Actuació de l'Estudiantina al Cine Montecarlo, 
amb motiu de la festa de les Filles de Maria. Any 
1963.

  Actuació d’un conjunt local al Cine Montecarlo. 
Any 1963. També hi actuaren en aquella època Bruno 
Lomas i Los Roqueros.
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