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acteS ParroQUialS
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 Façana principal de l'església. Observem l'estat 
de les portes antigues. Aquesta foto d'Antonio Mont 
es va reproduir i publicar en una sèrie de postals del 
diari Levante.
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 Casament a la parròquia, l’any 1955. Observeu que 
han llevat el retaule de l'altar major en construcció; 
el presideix la imatge de sant Pere, titular de la 
parròquia, obra de l'escultor de Sueca, Juan Fuster.

 Visita de monsenyor Olaechea coincidint amb la 
benedicció de la mesa de l'altar major. 20 de gener 
de 1951.

 Visita de monsenyor Argaya amb motiu de la 
benedicció de l’orgue.
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 Visita de monsenyor Argaya amb motiu de la 
benedicció de l’orgue.

 Bateig parroquial. Observeu els munts de cadires 
que hi ha, ja que les dones seien en catres propis, 
substituïts per cadires al cap d’uns quants anys.

 Visita de monsenyor Argaya amb motiu de la 
benedicció de l’orgue.



231

 Refosa de la campana de Sant Pere, beneïda el 12 
d'octubre de 1954.

 Las Provincias, 16 de novembre de 1955.

 Comiat de Salvador Perales. Al·locució de José Larrea Peñalva, aleshores 
metge d'Albalat.

 Comiat de Salvador Perales. Al·locució de Josep Maria Sarrió.

 Aspecte general de l'església durant el comiat del capellà.



232



233

enterraMentS - alBatS - MortalleS

En totes les cultures la mort sempre ha tingut un tractament espe-
cial, i la nostra no ha estat una excepció. L'economia familiar del 
finat i les normes eclesiàstiques han influït de manera diferent en el 
tractament d’aquest ritual, i també l'edat dels difunts.
 Dins de l'anecdotari local, podem dir que en els soterra-
ments la condició social baixa portava, sense saber-ho, la creu alça-
da amb la talla de Crist més bonica de la parròquia, i que va ser 
rescatada del Xúquer en una riuada. Després, aquesta talla va servir 
per a presidir l'altar major. Les classes benestants tenien una creu 
de llautó platejada.
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 Restes mortals de Vicente Mulet, pintor, fill de la 
vila. 28 de febrer de 1955. Amortallat amb un sudari 
per voluntat expressa del finat.

 Difunta amortallada amb l'hàbit de la Mare de 
Déu del Carme.

 Des de sempre, la mortalitat infantil ha estat 
molt elevada, almenys fins al final dels anys cin-
quanta, i aquesta circumstància feia que la taxa de 
natalitat fóra també molt elevada, per a perpetuar 
l'espècie.
Els albats se'ls col·locava en caixes de fusta de color 
blanc, que portaven els xiquets de la primera comu-
nió; al mateix temps sonava la campana menuda de 
la façana principal de l'església, a toc de "cel, cel".

 Observeu el túmul funerari d’aquest difunt.
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 Un accident de trànsit el 1959, víctima del 
qual va morir un xiquet molt menut, va ser l'origen 
d’aquesta manifestació de dol multitudinari. En 
aquestes ocasions feia acte de presència la congre-
gació dels Lluïsos, si el difunt era fadrí. Els clavaris 
lluïen els millors arreus i la bandera de la congrega-
ció amb les medalles corresponents.

 Homenatge pòstum del Círculo de Bellas Artes 
al pintor Mulet, publicat en Las Provincias el 30 
d'octubre de 1955.

 L'òbit d'una jove novençana va constituir una 
mostra de dolor en tota la població, un fet que va 
coincidir amb el novenari del Crist i la Santa Missió 
de l'any 1965.
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cUrioSitatS

Presentem una sèrie d'esdeveniments extraordinaris ocorreguts al 
nostre poble en l'interval que abraça aquesta mostra, que mereixen 
constar-hi per la seua singularitat.
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 Dia 16 d'agost. Sant Roc del 1950: II Jocs Florals al Salón Montecarlo, organitzats per la Comissió de Festes del Santíssim Crist de les Campanes d'Albalat, en què 
actuava com a mantenidor l'Il·lustríssim Sr. José María Haro Salvador, magistrat degà de Treball. El tema de les obres tractava sobre la influència cultural de la música 
en l'ambient rural. José Alonso Grossón, de València, va obtenir el primer premi i la flor natural amb el lema "harmonia". I José Colomer Borrás, d'Algemesí, la menció 
honorífica amb el lema "melòman".
Al centre de la foto: María Tortajada, reina de les festes; a l’esquerra de la reina, Mercedes Torrente. La tercera per l'esquerra, Paquita Hernandis Chirivella, i la tercera 
per la dreta, Mercedes Pascual.

 El febrer del 1975, la sort en forma de travessa futbolística va visitar la família Martínez Ribera. En la foto observem un dels membres de la família mirant l'import del 
premi de mans d'empleats i dirigents de la CAMP de València i fent-ne dipòsit.
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A mitjan anys seixanta, al camp de futbol de la Vint-i-
huitena es va fer una exhibició de força a càrrec d'un 
atleta, el nom del qual desconeixem, i que va causar 
una gran expectació entre els veïns. Una bona 
mostra d'això són aquestes instantànies.
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riUaDeS

El desbordament del nostre riu ha estat un fenomen cíclic amb què 
hem conviscut d’una manera o altra. Ens ha donat alegries i amar-
gors, però el balanç ha estat més positiu que no negatiu i ha format 
la nostra manera de ser. 
Recollim una sèrie d'instantànies fetes amb motiu del desborda-
ment del riu l'octubre del 1958, en què no va haver-hi desgràcies 
personals, però si nombrosos danys materials.
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 Veïns mirant amb expectació la crescuda del riu.

 El Xúquer sempre ha perjudicat més les classes desfavorides, com demostra 
l'estat en què quedà aquest habitatge del terme de Polinyà.

 L'autoritat vigilant el creixement del Xúquer.

 Aspecte del camp de futbol pel desbordament del Xúquer.

 Eixida del llit.
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 Nivell a què van arribar les aigües en passar pel cementeri d'Albalat. Durant 
aquests anys la família Lorente Clausi ocupava la consergeria del cementeri.

 Com a conseqüència de l’esllavissament del peralt del velòdrom d'Albalat, 
la directiva de la colla ciclista va trametre una queixa a la Direcció Nacional 
d'Esports i va sol·licitar ajuda per a reparar-lo. La petició va ser denegada i va 
implicar l'inici del declivi de l'activitat ciclista en pista a Albalat.

 Nivell de les aigües al final del camí de la Dula.

 Aigües desbordades en passar pels voltants del cementeri.
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llUita contra el cÀncer

La primavera de cada any es duia a terme la col·lecta de la 
lluita contra el càncer; per a fer-ho, durant els primers anys 
s'instal·lava una taula petitòria davant de la façana de la 
casa abadia, presidida per dones del poble, mentre les joves 
s'encarregaven de recaptar fons per la vila amb les vidrioles 
i imposaven als donants banderins o adhesius, depenent de 
la quantitat de l'aportació. La primera col·lecta es va fer la 
primavera del 1962.
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Col·lecta de l'any 1962.
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Col·lecta de l'any 1963.
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etnograFia

Sota aquest epígraf estudiem el comportament directe de 
persones o grups durant un cert temps, observem què ocorre 
i demanem explicacions sobre aquest comportament.
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 El rebost d'una casa era l’espai més important, ja que s’hi guardava l'aliment de la família. Una manera de proveir-la era la matança del porc, que es feia durant els 
dies pròxims a Sant Martí. Del porc s'aprofitava tot; constituïa, a més d'una faena, una oportunitat propícia de reunió festiva de la família. Matança, any 1920, al carrer 
de Peris Mencheta.

 La venda ambulant de gelats, fins ben entrats els anys setanta, va ser una activitat habitual als nostres carrers. Amb aquesta imatge retem homenatge a Esperanza 
Custodio i a Isabel Roca, la so Isabeleta, les dues amb el seu carro venent aigua de llimó al veïnat durant aquells anys, al so de la tonada "aigua limón i qui refresca, 
orxata líquida, collà i dolça".
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 La calor es mitigava estiuant a la mar, amb casetes de fusta, com aquesta, que 
es va instal·lar a Cullera. Quan es va deixar d'utilitzar, es va situar a la partida de 
la Mola, fins que es va deteriorar totalment.

 Aspecte de la tribuna d'autoritats en el concurs de sega. Hi va assistir el
Sr. Elola Olaso en representació de l'Estat. El concurs es va celebrar en un camp 
situat als voltants de la trilladora de Tenedor.

 Venda ambulant de llepolies. La parada habitual de Francisca Masiá, 
Francisqueta —en la foto—, era la plaça, i també el Cine Montecarlo.

 Durant els anys cinquanta es feien anualment concursos comarcals de conreu, 
organitzats per la delegació local de Falange, amb una gran assistència de 
públic, com ara el celebrat a la nostra vila la primavera del 1953, en què participà 
Anselmo Fuertes, en la foto.
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 Igual que se celebraven els concursos de conreu, també es van fer en aquella època i en diferents seus concursos nacionals de sega 
d'arròs. El 6 de setembre de 1953 va tocar a Albalat i els nostres representants van obtenir el primer premi. L'equip estava format per, 
d'esquerra a dreta, Vicente Hernandis, Gerardo Estrelles, Eduardo Miedes (delegat local de Falange), Vicente Mascarell, Rafael Ribera i Juan 
Durá.

 Carro de Francisca Masiá. 23 d'octubre de 1967.
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 Vicente Mascarell davant del trofeu.  Rafael Ribera.

 Juan Durá.
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Platja

Anar a la platja a l’estiu no ha estat un descobriment dels estran-
gers. Des de sempre, els nostres paisans han fet estades més o 
menys llargues a les platges pròximes, Cullera o el Perelló, habi-
tualment. 
 El desplaçament solia fer-se amb el cotxe de línia, el trac-
tor o, més sovint, el carro. El parament es constituïa d’acord amb les 
possibilitats de cada família. Els uns, en casetes de fusta, i els altres, 
en barraques amb pals que aguantaven un gran tendal, com el que 
es feia servir per a entendar tarongers. 
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 Familia Dasi Tata, a la platja. Observeu els 
flotadors que s'empraven fins fa pocs anys.

 Família dinant a la porta de la seua barraca.
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 Xiqueta a la vora de la platja; observeu al fons el barracó de la família Martí-
nez Ribera, amb l'anagrama de la seua professió: xurros i papes La Fama.

 Veïns d'Albalat posant a la platja.

 Família d'Albalat un dia de platja.

 Paella a la platja.

 Trasllat previ al muntatge.
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venDa aMBUlant

Oficis
- Baratador: intercanviava gots i plats per retalls.
- Calciner: venia calç per a emblanquinar parets.
- Llanterner: reparava calders i grapava gibrells.
- Esmolador: esmolava ganiveteria domèstica.
- Vinater: solia vendre vi, licors i vinagre. El darrer vinater conegut 

per nosaltres va ser el de Llutxent.
- Paraigüer: reparava i venia paraigües. Solia venir d'Algemesí.
- Venedor de llimonades: repartia a domicili llimonades i sifons.
- Cadirer: reparava cadires de bova i reixetes d'engrunsadores.
- Rellotger: reparava i netejava a domicili despertadors i rellotges 

de paret.
- Matalafer: reparava somiers o els tensava.
- Sastre: confeccionava vestits per als homes.
- Tintorer: recollia peces de roba per a llavar-les i tenyir-les.
- Argenter: recollia encàrrecs i venia or i plata a domicili.
- Granerer: feia graneres que fabricava ell mateix i les venia.

Productes que es compraven i es venien
- Terreta de la muntanya Pelada que es venia per a escurar.
- Alfals —herba— que es venia a domicili per als animals domèstics.
- Periquitos, menjar dolç fet de pasta semblant a l’ensaïmada, far-

cit de crema i amb la forma allargada. 
- Cupons que venien els cecs cridant: "Iguales para hoy".
- Arrop i talladetes, confitures i melmelades.
- Rates, caçades a la marjal i venudes pel poble, que constituïen un 

aliment hui en dia tan exquisit com escàs.
- Verdura i fruita dels excedents familiars, que s'oferia a la porta 

de casa; se’n col·locava una mostra damunt d'una cadira.

- Pells de conill, que es canviaven per mistos.
- Ceràmica: solia ser de Talavera i es traginava amb burro.
- Peix: se solia oferir pels carrers una vegada acabada la venda al 

mercat municipal.
- Granissat de llima, que es venia les vesprades d'estiu per a refri-

gerar les famílies.
- Gel: es venia en barres i cada un adquiria la porció necessària. El 

proveïdor era la fàbrica local de gel del Melero.
- Borró: s'utilitzava per a alimentar els ànecs que es criaven en 

moltes cases.
- Llet: cada vaqueria tenia uns clients fixos que proveïa diàriament.
- Ous: es venien pels carrers, previ anunci del comerciant.
- Papes i xurros: la família Martínez Ribera elaborava els exquisits 

xurros i les papes, ben coneguts per tothom, al seu barracó; a 
l'hivern els venia pels carrers en cistelletes per mitjà de joves 
llogats i guarnits amb davantal blanc.

- Ferro vell: es comprava tota mena de metalls i plom.
- Sacs: es compraven, primerament, els de jute i, després, els fets 

de paper. L’última persona coneguda dedicada a aquesta faena 
va ser Antonio Alarcón Bernal.

- Cistelles de vim o canya emprades per a la roba de costura i 
polleres per a criar ocells de corral.

Altres serveis que s’oferien
- Reparador de màquines de cosir.
- Fabricació a domicili de fideus mitjançant una màquina manual. 

Les persones que empraven aquest servei havien de tenir la 
pasta preparada a casa. 

- Calces: reparació de calces de niló.

A la nostra vila la venda ambulant ha estat, des de sempre, una imatge habitual del paisatge urbà. Molts articles eren objecte de transacció 
i, de vegades, de reparació. Una mostra d'això són els oficis, els articles i els serveis que ressenyem tot seguit. Cada un d’aquests oficis 
estava lligat a un crit particular que anunciava el que es venia o el servei que s’oferia.
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 Descàrrega de gasoses i cerveses a la porta dels Panerots, on tenia la seu la 
societat de caçadors.

 Cartell publicitari de la fàbrica de gel i posada de Bautista Aleixandre, el 
Melero.

 Article de premsa.
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 Barracó de la família Martínez Ribera.

 Barracó de la família Martínez Ribera a la platja.

 Venda ambulant de peix.

 Venda estable de gelats de Petra.

 Repartiment de gasoses de la fàbrica de Salvador 
Ribes.

 Repartiment a domicili de gel per la família 
Garrido Soriano.
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PolÍtica

Amb motiu de la celebració dels 25 anys de pau, que evocaven la fi 
de la guerra i la consolidació del mandat de Franco, a tot Espanya 
es van programar una sèrie d'actes polítics i religiosos per a com-
memorar aquesta fita. 
  València, com la resta de l’Estat, es va sumar a la celebra-
ció dels 25 anys de pau. El dia 1 d'abril es va fer missa de campanya 
a la plaça del Caudillo (actual plaça de l’Ajuntament), davant de la 
imatge de la Mare de Déu dels Desemparats que hi van portar les 
tropes franquistes el 1936. La va oficiar l’arquebisbe Marcelino Olae-
chea i es va cantar un tedèum en acció de gràcies. Tot seguit, el ca-
pità general, el governador civil, l'arquebisbe i l'alcalde van adreçar 
unes paraules als congregats.
 A continuació, es va procedir a descobrir l'estàtua eqües-
tre del dictador erigida en aquesta plaça per l'Ajuntament de Valèn-
cia i que és una rèplica de la que hi ha al Ministeri de l’Habitatge. 
L'escultor Capuç va ser l'autor d’aquesta estàtua.
 Finalment, i per acabar la celebració dels 25 anys de pau, 
el diumenge dia 12 va haver-hi una concentració d'excombatents al 
Puig, amb missa de campanya, arengues i discursos.

 Com a conseqüència —aquests esdeveniments eren pre-
sents en totes les poblacions de la província, i també a Albalat—, 
als centres oficials es van penjar rètols commemoratius, i des del 
28 de maig d’aqueix mateix any 1964 s’hi va exposar de manera per-
manent una mostra de cartells gràfics referents als èxits del règim, 
com ho evidencien aquestes fotografies.
 En aquest període es van celebrar a la nostra vila unes 
votacions a la Hermandad de Labradores y Ganaderos, als baixos 
de l'ajuntament, que, d’acord amb el que es pot observar en les 
instantànies, van tenir un desenllaç ben convuls: les urnes van anar 
a parar a terra i va haver-hi un gran escàndol en el veïnat. Aquell 
altercat, protagonitzat per un veí d'Albalat resident a Algemesí, va 
tenir un gran ressò local, tot i que, segons les cròniques d'aquells 
anys, les repercussions penals es van tornar aiguapoll, per les in-
fluències polítiques i socials de què gaudia el causant.



264

 Cartell anunciador a la façana de l'ajuntament.

 Ofici de l'Ajuntament d'Albalat, remés amb motiu 
dels 25 anys de pau.
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 Interior de l'exposició de cartells amb l'incident 
electoral.

 Urna en terra al peu de l'escala.
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caMionS - cotXe De lÍnia - MotoS

El desplaçament de persones i de mercaderies ha estat una cons-
tant en totes les poblacions, al principi per mitjà de la tracció ani-
mal i després, amb l'entrada de la modernitat, de la mecànica. Alba-
lat no ha estat aliena a l'actualització d’aquest desplaçament; així, 
observem que el transport regular de persones va estar determinat 
pel primer autobús, estirat pels cavalls de Gaspar Dasí, transformat 
després en autobús de la línia regular Algemesí-Cullera, del mateix 
propietari.
 L'economia agrària d'Albalat va originar l'adequació del 
transport de la producció d'arròs i taronges a mitjans mecànics; 
així, es va generar una flota de camions de propietat particular, que 
podem observar en aquesta retrospectiva. 
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 Gaspar Dasí, l'auelo Gasparo, assegut davant del 
seu utilitari.

 Cotxe de la família Dasí Tatay. D'esquerra a dreta, 
Amadeo Dasí (xiquet), Bautista Barberá, el mecànic 
i el xòfer.

 Primer autobús de línia Algemesí-Albalat-Polinyà-
Sueca-Cullera.
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 Camió de Bautista Masiá Barberá, anomenat "el 
Moret". Anys 1936-1939. Assegut al capó, Emilio Masiá 
Barberá. Dret, Bautista Masiá Barberá.

 Camió del comerç de taronja Morant Llinares, de 
Beniarjó, amb collidors de taronja.

Camions de Pedro Juan Montagud Pérez, un Merce-
des, un Austin i un Leyland, respectivament.
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 Benedicció de motos en la festa de Sant Cristòfol.

 Sidecar de Gaspar Dasí Borja davant de l'església.
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 Autobús de la línia regular Polinyà-València de la SOLVYT, amb el xòfer 
Salvador Carbonell, Salvoret, i la família. Aleshores els cobradors eren els Fermín 
Cebolla, pare i fill.

 Utilitari de mossén José Hernandis Montagut, al carrer de Sueca.

 Amics davant d’un vehicle estranger.

 Leyland de José Moya, Pintoret, que treballava per al molí de Pascual Arnandis.

 Cotxe de casament.
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tiPUS i PaiSatgeS

Les persones i el paisatge són dos elements que estan lligats ínti-
mament a un entorn determinat. En algunes d’aquestes fotos re-
collim la simbiosi íntima que hi ha entre aquests dos elements. En 
uns casos determinats, la influència de les persones i del lloc que 
habiten modifiquen el paisatge i hi donen nom, com ho prova la 
toponímia al nostre terme municipal.
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 Amics a la porta de l'Hostal del Melero, anys trenta. D'esquerra a dreta i de dalt 
a baix: desconegut, Emeterio Mont, Joaquín Soler, el so Griseldo, Vicente Nicolás i 
Bautista López. Baix: Ambrosio Garrigues Badia, Bautista Badia i Cardenio Pérez.

 Fins als anys setanta, les cases de camp del nostre terme van estar habi-
tades per famílies de condició humil; altres famílies ho van fer en barraques 
construïdes per ells mateixos. Amb el pas del temps la seua situació econòmica 
va millorar i van aconseguir fixar la residència al nucli urbà. Algunes d’aquestes 
construccions van quedar en el record de la toponímia local, com les conegudes 
Barraques de Fanecades o el barri Bloc.
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 Guàrdies municipals d'Albalat durant els anys 
seixanta. Ramiro Serra i Francisco Sancho. Tota una 
institució en aquella època.

 Quatre generacions de la família Gordó, últims 
residents del Molí Vell.

 Vista del camí de la Dula, l'estiu del 1934. Obser-
veu l'antic camí de xiprers per on transitaven els 
soterraments dels albats. La fusta d’aquests xiprers 
s'emprà per a fabricar alguns bancs de l'església.
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 Vista i pesca a l'ullal Gros, quan encara era un vedat privat; actualment, és un aiguamoll protegit. Foto 
dels anys seixanta.

 Els habitatges dels sequers també estaven habitats, com ho demostra aquesta festa celebrada al situat a la 
cruïlla Sueca-Canaleta. Observeu el camió de restolls al fons i la parra de l’habitatge.

 Bautista Franch, que, juntament amb José M. Gimeno Folques, Morrongo, i Leoncio Sala, van ser els últims 
veïns que van lluir brusa, espardenyes i gorra com a vestimenta habitual.

 Germans Latorre Estrelles, al camí de la Dula

 Jornalers d'Albalat, anys seixanta.
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 Els germans Fabra Hernandis, Tomás i Vicente. 
Músics imprescindibles en tots els actes festius de 
quintos.

 Carro en passar pel carrer del Cabanyal. Vegeu 
la façana de l’antiga papereria i l’estat del carrer 
després de la pluja.

 Salvador Llopis, l'Escolà, últim sagristà de 
l'església d'Albalat.
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MÚSica i BanDa
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 Foto de la família de José Parejas Seguí. Aquest 
mestre va deixar un record inesborrable en la banda 
d'Albalat. Fou alumne del mestre Vega i natural de 
Benimodo.
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 Cercavila de la banda pel carrer de Sant Francesc 
de Borja.
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PaiSatge UrBÀ

El poble, com tot al món, és canviant. Aquesta evolució, per als qui 
hi residim, a penes és perceptible. Només ens n’adonem si hi ha 
carrers, llocs o racons que, per moda, per necessitat o per una al-
tra causa, desapareixen. En aquestes instantànies descobrim tots 
aquests canvis a què ens referim, per comparació al seu estat ac-
tual.
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 A la porta de la casa de la família Lereu, al carrer de l'Hortet, Bautista Bono 
i Ernesto Lereu. A l'esquerra, al fons i sobre la vorera, pollera per a la cura i el 
creixement de la llocada.

 Carrer del Crist vist des del carrer del Castell. Observeu el passador de llam-
bordes per a evitar el fang els dies de pluja.

 Vista de la Gran Via. Observeu l'absència de vehicles aparcats.

 Panoràmica de l'església, any 1930.

 Vista de la Gran Via.

 Vista de la Gran Via. Observeu l'absència de vehicles aparcats amb els fanals 
de ciment. 
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 Carrer de Sant Francesc de Borja abans d’ampliar-lo.

 Carrer de Jaume Safont acabat d'urbanitzar.

 Carrer de Peris Mencheta amb la reculada dels habitatges a una banda.

 Casa de la Canaleta des del carrer de Bon Aire.
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 Carrer del Corralot. Façana del Cine Hollywood. Al 
fons, la banda.

 Segona ubicació de la font de la plaça, al costat 
de l'església.

 Casament en passar pel carrer del Crist. Al fons, 
la plaça de bous de fusta i, al lateral, el Cine Monte-
carlo. Agost del 1963.

 Ídem, en passar pel carrer de Peris Mencheta.
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 Carrer de Peris Mencheta. Observeu la fornícula 
on s'allotjava la imatge de sant Josep de la família 
Lausuch, abans a la placeta de Sant Roc.

 Carrer de Peris Mencheta. Observeu l'absència de 
vehicles.

 Accés a Albalat per la Isabela.

 Accés a Albalat per la Isabela.

 Accés a Albalat per la Isabela per la carretera de 
les Palmeres.
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BarS

Al principi es va crear la taverna, on es dispensava originàriament 
vi, licors, brandi, aiguardent, absenta, menta, etc. Aquests establi-
ments, amb el pas del temps, van evolucionar i van esdevenir bars 
on se servien cafés, begudes refrescants i algunes tapes. A la fi dels 
anys cinquanta i el començament dels seixanta van aparéixer les 
gelateries, que combinaven ambdues facetes, la de bar, pròpiament, 
i la de fabricació artesanal de gelats, i també gelaven els líquids que 
les famílies, pagant prèviament, aportaven per a les celebracions 
familiars. Els gelats més comuns eren els de café i llet. Les prime-
res tapes servides a Albalat ho van ser al bar de Ribes, que també 
dispensava sifons i gasoses, i a l'antic Ateneu Musical, a càrrec de 
l'aleshores conserge Renato. Durant els anys que abraça aquest tre-
ball hi ha hagut nombrosos establiments que s'han obert, tancat o, 
simplement, adequat als temps actuals. Ací en recollim una mostra.
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 Celebració a l'antic Hostal del Melero, situat al carrer de Sueca. La família 
Garrigues-Badia va regentar l'hostal des del 1932 fins al desembre del 1943, a 
l’època en què es van traslladar al carrer del Corralot, on obriren un local de ven-
da de vins i sifons. En la foto es pot observar el diari La República Social, editat 
abans de la Guerra Civil.



291

 Bar de Nàssio, situat entre els carrers del Delme i del Corralot. A l'esquerra i drets, Nàssio i el seu fill José. Aquest local era propietat de Cipriano Giménez Nadal. 
Nàssio, fins que es va casar, va treballar en el forn de Silvino.

 El Nostre Bar. Establiment situat al cantó de Sueca-Delme, on es va instal·lar uns quants anys més tard la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. En la foto, 
la família Astruells-Barberá, conserges des de l’any 1941 fins a l’any 1953.
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 Família Aleixandre-Mulet, a la porta de l'Hostal del Melero, propietat seua. A la 
fi dels anys quaranta va ser substituït per una fàbrica de gel.

 Clients a El Nostre Bar. Era propietat de la família Mulet-Arnandis, que el 
regentà fins a l’any 1941. Des de l’any 1953 fins que es va tancar, l’establiment 
el regentà la família Aleixandre-Barberá; després es llogà a l'entitat bancària 
esmentada més amunt.

 Bar dels Panerots, també conegut com L'Alteró, propietat d'Anita Mulet, on 
s’havia establit la societat de caçadors i pescadors El Ánade. Conserges, família Lereu.
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 La família Navarro-Parets va regentar el bar del Sindicat (la Cooperativa 
actual). L'any 1963, el 28 de maig, sol·licitaren la llicència d'obertura d'una taverna 
al carrer dels Àngels, núm. 21. A la façana d’aquest establiment es podia llegir: 
“CASA NAVARRO, VINOS I LICORES”.

 José María Martí Perales va demanar la llicència d'obertura del bar gelateria 
al carrer del Rector Cebolla (Corralot), número 2, el 28 de maig de 1963. 

 Antic Ateneu Musical, regentat pel conserge Renato. Foto del començament 
dels seixanta. Abans el regentaren Miguel Torrent Chordá, fins a l’any 1955; 
Francisco Cortes, el 1956, només un any; el mateix Renato; Bautista Cabrera; 
Vicente Bono i Aurelio Lereu; i Rafel Ferrús, entre altres.

 A la porta del bar de Nàssio. A la fi dels cinquanta i el començament dels 
seixanta, regentat per la família Valls-Durá.

 Benedicció del bar de José María Martí.
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 Família Martí-Dasí al seu establiment.

 Panerots-Alteró, regentat per la família Latorre-Estrelles, també anomenat bar 
de Benita.

 L'Hostal del Melero es va transformar en fàbrica de gel i bar, del mateix pro-
pietari, que el va arrendar a la família Galiana-Peris des de l'any 1959 fins a l’any 
1963, els quals van adquirir el bar de José María Martí, obert feia poc.
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 Ernesto Carpi i Carmen Clari van substituir 
la família Galiana-Peris, ja que van adquirir 
l’establiment. El van denominar Bar Taurino; hui en 
dia el regenta la segona generació, amb el nom de 
Bar Garrofa.

 Festa de Cap d'Any a l'antic Ateneu Musical.

 Inauguració del Bar Estrelles-Boix, després Bar 
de Torró. Amadeo Estrelles el va adquirir o Cipriano 
Giménez Nadal.
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 El Nostre Bar.

 Antic Ateneu Musical, regentat durant els anys seixanta per la família Cabrera-
Pérez.

 Bar de Ribes. Foto de l'any 1952. L'accés principal 
al local estava situat al carrer de l'Esparteria i, 
darrere, la fabrica de gasoses, a què s'accedia pel 
carrer del Corralot.
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PROPAGANDES
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FornS

Fins al desembre del 1851, data en què els hereus de Ciríac Bellvís 
de Montcada, marqués de Bèlgida, van vendre a Vicente Tomás 
Montagut Cerezo els dos forns que tenien a Albalat, això és,“El 
horno de pan cocer, llamado el Viejo (hui d’E. Santamaría), sito en la 
calle de San Antón, y el Horno de pan cocer, llamado del Patio, sito 
en la calle del Castillo a la Corte” (hui de Valls o de Perfecta), a la 
nostra vila només hi havia aquests dos establiments de pa, ja que 
tots dos eren privilegi de la senyoria des de l’època foral, i també la 
barca, el teular, etc. Després d’aquesta venda, al cap d’uns quants 
anys, s’hi van obrir forns nous; al principi, però, alguns només eren 
fleques, és a dir, s’hi venia un pa que, tot i que s’hi preparava, no s’hi 
coïa, sinó que es feia als forns autoritzats anomenats de pan cocer. 
També cal dir que, tot i que les primeres fleques tenien el seu propi 
forn —morú, per descomptat—, només es feien servir per a coure-
hi cassoles, dolços, pastissos, minxos, etc., que hi portaven les 
mestresses de casa. El pa casolà fet per les mestresses es coïa als 
forns de pan cocer; aquest pa es pagava en numerari o en espècie 
i es deixava al forner una part de la puja. Amb el temps, aquesta 

situació es va liberalitzar i els uns i els altres van fabricar i van 
coure el seu propi pa, i també els seus productes. Durant els anys 
que abraça el treball, hem comptat fins a deu forns, això és:

De Sant Roc o d’Islao.
De J. M. Ferrandis, actualment d’Alejandro, o de la placeta de 
Sant Roc.
De Batistilla, de Sant Josep o de l’Escaleta (any 1914).
Del Pati o de Perfecta.
De Silvino, també conegut com el de la so Carmen (any 1880).
Dels dos germans Santamaría, l’un situat al carrer del Crist 
(Salvador) i l’altre al carrer de Peris Mencheta (Ernesto), 
anomenat “el Viejo” en documents antics.
La Sucreria, actualment propietat de Rafel Ferrandis, abans de 
Vicente Espí Sempere.
De Casimiro, al carrer de Sueca, també anomenat de Rabosso 
(any 1922).
De Ricardo Oltra, hui d’E. Santamaría.

Actualment només en queden cinc.
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 Forn del Pati o de Perfecta, amb Pepe Valls, el titular, i clients i familiars.

 A la porta del Forn del Pati. Foto familiar del 20 d’octubre de 1968 amb motiu 
de la festa dels Lluïsos.

 Forn d’Islao o de Sant Roc, l’avi Islao amb els néts. En aquest forn, en principi, 
només es despatxava pa, no s’hi coïa.

 Segona nissaga de forners. Els germans Giménez Nadal, Silvino, el segon per 
l’esquerra, i Cipriano, el quart. El fundador de la nissaga va ser Cipriano Giménez 
Borrás, d'Alberic, a la fi del segle XIX. L'establiment estava situat al carrer del 
Castell. Foto anterior a l’any 1930.

 Embolcall de paper d'un tipus de pa molt de moda els anys posteriors a la 
guerra, la patent del qual la tenia Santiago Cardo, de València, i la concessió, 
exclusivament el forn de Silvino a Albalat.

 Denominació del forn de Silvino, propietat de la seua viuda Carmen Ferrando 
per defunció del marit l’any 1934. Publicitat del 1939.
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 Al pastim o sala de màquines es mesclaven els productes que s’abocaven a la 
pastadora. La pasta es tallava en peces, depenent del tipus de model, per mitjans 
manuals, amb el tall, i es pesaven; després es pastaven, una tasca que es diu 
fényer. Hui es fa mitjançant procediments mecànics.

 Neteja de l'enllosat del forn després de fer la foguera, per a dipositar-hi el 
pa. Primer de tot, s'agranava l'enllosat amb una granera de pal llarg i després es 
fregava amb l’escombrall o pal llarg a l'extrem del qual es lligava un teixit gran i 
compacte que es mullava en un poal d’aigua.

 Tallada superficial de les peces abans d’introduir-les al forn.

 Enfornant, faena que feia el paler, especialista en aquesta tasca.

 El pa cuit es dipositava en posts, arrenglerat per a exposar-lo i vendre’l.

FASES DE LA FABRICACIÓ DEL PA EN UN FORN MORÚ
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BotigUeS

En un altre capítol hem parlat de la venda ambulant, que alternava 
amb les botigues locals i el mercat. Aquest darrer edifici contenia 
diferents tipus de parades; per exemple, hi havia quatre carnisseries, 
la d’Emilio Martí, la de Badia pare, la de Benavent i la de Badia fill, una 
taula central de venda de peix, botigues de verdures, ultramarins i 
una botiga de vetesifils, a més de les parades del mercat setmanal 
dels dijous.
 A l’època que abraça el nostre treball hi havia moltes 
botigues, algunes de dedicades a la venda de productes tan dispars 
com ara espardenyes, salmorra, conserves, xarcuteria, drogueria, 
papereria, estanc, ferreteria, vetesifils, ultramarins, etc. Tot i que la 
clientela es repartia entre totes les botigues, moltes, per proximitat, 
gaudien d'una clientela fidel que es cuidava de manera especial, 
sense desatendre la resta. De tots aquells establiments, se n’ha 
reduït molt el nombre a causa de l'aparició de grans superfícies, 
supermercats i mitjans de transport propis.
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 Parada de carn d'Emilio Martí al mercat.

 Venedors del mercat municipal, 6 d'abril de 1953.

 Aparador de perfumeria de La Pilarica (ca Jesús).

 Farmàcia de Rodolfo Alfaro Roldán, situada a la 
plaça de la Cort.
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 El 15 de desembre de 1963, Eduardo Dasi Aleixandre, antic treballador de Casa 
Borràs, va sol·licitar llicència d'obertura d'un taller manual de reparació de bici-
cletes en el carrer de l'Hortet núm. 73. Aquesta llicència va ser concedidad el 7 de 
gener de 1964. L'establiment estava regentat per Vte. Cabrera i E. Dasi.

 Estanc de la senyora Paquita, d'Albalat, al carrer de Sueca.

 Drogueria i perfumeria La Pilarica, coneguda popularment com a ca Jesús.

 Taller i botiga de motos, bicicletes i màquines de cosir, CASA BORRÀS, al carrer 
del Corralot.

 Ventall de cartó, obsequi de ca Batiste Ribera.
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 Carrer del Castell, anys cinquanta. Cal destacar els catres amb què les dones 
assistien a missa, el paviment, els canvis duts a terme al carrer i l'estació de telè-
grafs d'Albalat, a mà esquerra, al número 1 d’aquest mateix carrer. El telegrafista 
era funcionari municipal. L'última persona que va exercir aquest ofici va ser Gra-
cia María Puchades Garés, Marieta la de Telégrafos, que hi treballar des del 1932 
fins al 20 d'abril de 1964, data en què es va jubilar. Se li van assignar 2.733,37 ptes. 
mensuals de pensió, més dues extres amb el mateix import que hom li pagava el 
18 de juliol i per Nadal.

 Últimes telefonistes la vespra de la clausura de l'establiment. Observeu el qua-
dre de comandament de les dues fotos, motivat per l'increment d'abonats.

 Botiga de Petra, VINOS, LICORES, ACEITES. BODEGA, al carrer del Corralot.
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 Ultramarins Casa Candidet, abans de Rafael Ferrús, Rafelet. Quan ja era 
propietat de la família Sancho Marco, va ser la primera botiga a adherir-se a la 
cadena internacional de supermercats SPAR, dedicada a l'alimentació. Foto del 16 
de febrer de 1962.

 Localització i benedicció de la sucursal del Banco Popular Español a Albalat 
el 3 de febrer de 1965.

 La central de telèfons, situada al carrer de la Torreta i inaugurada l’11 de 
novembre de 1928, va funcionar fins al 28 de novembre de 1976. Des de l’origen 
va estar regentada per la família Gómez Peris, que la va portar com un negoci 
familiar. Amb el pas del temps i l'augment d'abonats, es va contractar personal 
femení. Les primeres treballadores van ser M. Pilar Fabra Gavarrell, en la foto, i 
Paquita Climent Oltra. 
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oFiciS DiverSoS

Al marge de l'activitat agrícola, que obviem, ja que caldria fer-ne un 
treball exclusiu, a la nostra vila van proliferar oficis més o menys 
estables, exercits de manera domèstica i transmesos d'uns veïns 
a uns altres, depenent de la perícia i de la necessitat de cada un. 
Una mostra d’aquests oficis són les instantànies que presentem tot 
seguit.
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 Casa del sastre que hi havia al carrer de Sueca, 
any 1915. A més de sastreria, s’hi feien classes de 
costura.

 Taller on s’ensenyava a brodar situat a la Gran 
Via. Casa de José M. Perales Chuan, regentada per la 
seua dona Consuelo, anys seixanta.

 A Albalat va haver-hi moltes vaqueries de 
caràcter familiar destinades al repartiment de llet a 
domicili. Família Miedes i Escrivà fent aquesta faena.
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 Barberia de José Llopis al carrer de Peris Mencheta. Foto del 1925. 

 Tant a les cases particulars —en la foto— com a l’escola de les monges 
s’ensenyava a brodar a mà i a màquina, una activitat destinada al personal jove 
femení d’Albalat.

 Vicente Dalmau, que, al costat del seu pare, la germana i el nebot, va exercir 
durant molts anys l'ofici de carter a Albalat. El pare, al marge del seu ofici, també 
treballava al Cine Montecarlo escapçant les entrades.
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MÚSica local-grUPS

La celebració d’actes familiars, festius, etc., ha estat una constant 
al llarg del temps i el fet d’acabar l’acte amb música n’ha estat el 
colofó imprescindible, ja que una part dels assistents solia dominar 
alguna mena d'instrument amb què amenitzava la festa, o bé 
pertanyia a la banda d'Albalat.
Unes altres vegades, per carnestoltes, Sant Roc i Pasqua, per 
exemple, solien formar-se grups de xarangues, en què la importància 
d'allò que es cantava raïa en la lletra més que no en la música, a 
causa del caràcter jocós i satíric d’aquestes formacions. 
 A partir dels anys seixanta van proliferar els grups 
musicals, les rondalles i els conjunts musicals, més o menys longeus 
i semblants a Los Brincos, The Beatles, el Dúo Dinámico, Los Sírex o 
Los Roqueros, amb Bruno Lomas al capdavant.
 Patrocinades per l’OJE van aparéixer formacions, com la 
banda de cornetes i tambors, al començament dels setanta, que 
van tenir una duració limitada. Al cap d’uns quants anys es creà una 
banda de cornetes de la Creu Roja.
 També hi ha hagut grups de dansaires de manera 
intermitent, que han mantingut viu el nostre folklore i que volem 
que continuen mantenint-lo.
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 La Murga.
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 Lletres originals de La Murga.

 Amics amenitzant un acte al casino dels Panerots.
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 Grup musical Las Viejas Glorias, amenitzant la nit 
de Cap d'Any.

 Aquesta actuació es va fer a la plaça de la Cort, el 
21 d'agost de 1944; el grup va ser contractat pels fes-
ters del Crist d'aquell any i va ballar sobre un cadafal 
disposat a la plaça; ho demostren els banderins que 
s'observen a la part alta de l'escenari. Aquest grup 
també va actuar durant les festes de Sant Roc, del 
mateix any. Els assajos es feien a la casa que tenia 
Alfonset al costat del col·legi, que donava al carrer 
de Segreny, on actualment hi ha alguns casals de les 
comparses de Sant Roc.

 J. Vallet i la dona. Pepe Vallet va ser l'últim 
mestre de ball popular que coneixem a Albalat i per 
aquest motiu li retem homenatge en aquest treball.

 Parella de dansaires: Herminia Ribera i J. Vallet.
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 Diversos membres d'una rondalla a les escoles nacionals actuant en un fi de curs.

 L'any 1958 es va fundar la primera formació musical anomenada Los locos de 
la guitarra, integrada per Eduardo Miedes, José A. Bono, Felipe Santamaría i Ar-
turo Segura (vocalista). L'any de la inauguració de l'avinguda dels Sants Patrons 
d'Alzira van actuar a la ràdio del mateix nom, i van obtenir el primer premi en el 
concurs de debutants.
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 El Dúo Bicolor, Eduardo Lereu i José Roque Bono, amb uns amics.

 Grup musical Los Laykers, integrat per E. Lereu, X. Borràs, A. Cerveró i J. R. 
Bono.

 El Dúo Bicolor amenitzant l'entreacte al teatre del centre parroquial, 23 de 
juny de 1963.

 Targeta de presentació de los Laykers.

 Actuació de Los Laykers en un casament a Riola, 24 de novembre de 1965.
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 Targeta de presentació de Los Royer's.

 Banda de cornetes i tambors de l’OJE, a la porta de l'església.

 Membres de la banda davant del Crist, durant les festes patronals.
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 Banda a la plaça.

 Refresc de la banda després de la seua actuació.
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coStUMS i traDicionS

Hi ha cap manera millor d’acabar un treball que celebrant-ho 
festivament? Nosaltres ho hem volgut fer de manera gràfica amb 
l'arribada al món de nous veïns, i la celebració festiva d’aquesta 
arribada. Actualment trobem a faltar la presència de xiquets 
congregant-se a l’església en córrer-se la veu que es batejava un 
xiquet de bolquers, uns xiquets que hi anaven per “aprovisionar-
se” de llepolies i xavos, pessetes (poques) i duros (encara menys). 
Aquest ambient festiu era el que unia a tothom.
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 Bateig, pel carrer del Corralot.

 Bateig, pel carrer de Peris Mencheta.

 Per molts anys!
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AquestA Memòria gràfica d’un passat recent
s’AcAbà d’estAmpAr Als tAllers de Gràfiques litolemA

el 22 de Gener de 2010,
festivitAt de sAnt vicent de lA rodA


