
FRANCISCO LABORDA FERRIOLS 

PENYA LA BARRACA 

Naix en 1975, amb quatre dels seus 15 actuals components, que començaren a 
reunir-se en una improvisada barraca que varen fer en l'horta d'Alaquàs, on acu-
dien, als seus inicis, els dissabtes, diumenges i festius per esmorzar, menjar 
alguna paella o carn torrada etc. Poc a poc es varen incrementar els parroquians i 
conforme s'anaven jubilant del seu treball habitual, anaven fent més habituals les 
seues reunions. 

Amb la barraca de l'horta han pogut els dos darrers incendis que han provocat 
alguns desaprensius però, no obstant això, molt poc han pogut fer pel que fa als 
seus components, que des del mes de setembre de 1998, es reuneixen a diari en 
un baix del carrer de Cuenca, on esmorzen, juguen a la baralla i comenten els 
successos locals, nacionals e internacionals. 

Encara que cadascú d'ells ha tingut un treball diferent, els ha unit l'amistat. Els 
més jóvens van nàixer en 1936 i el major en 1911. Ara veuran els seus noms, 
malnoms, oficis i data de naixement; encara que el més important són els esmor
zars que es fan, de bona dieta mediterrània. Estan fets uns xavals i, com molt bé 
diuen els mateixos, estan jubilats però només per treballar. 
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D'esquerra cap a dreta i de baix cap a dalt: 

SALVADOR ZAFRA PASCUAL Decorador escaiola Alcoi, 02.04.11 
VICENTE MORET FERRIS el Suau Camioner Alaquàs, 04.02.28 
JERONIMO PONS GIL el tio Jeroni Ramader Alaquàs, 20.04.13 
VICENTE BAIXAULI MORET el Lluent Llaurador Xirivella, 16.02.31 
ISIDORO SANTOS RODRIGUEZ Administratiu Gijón, 21.07.17 
JOSE AGUILAR USEDO dels Tapia Torner Alaquàs, 07.02.36 
ENRIQUE FOLGADO OLTRA Matalasser Alaquàs, 31.11.26 
ENRIQUE DANIEL LLACER GIMENO Administratiu França, 26.05.27 
VICENT COSME BOSCA dels Botons Transportista Alaquàs, 02.11.24 
CONSUELO GIL MONTMENEU la Capdella Mestressa de casa Alaquàs 14.04.28 
JOSE ANDREU GALLENT dels Cabellera Mecànic Alaquàs, 03.04.34 
FRANCISCO SENA POSCA dels Quinquis Serrador Alaquàs, 26.04.35 
MARCELINO GRACES CASABAN Llaurador Picanya, 20.02.31 
FEDERICO GIL ALACREU Funcionari València, 22.12.30 
FRANCISCO ROCA TARREGA Llaurador Xirivella, 08.07.36 

NOTA: Dediquem aquest escrit a la memòria de ENRIQUE DANIEL LLA-
CER GIMENO, que va morir el passat 14.05.99. 
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