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R EV I STA D E L ’A S S OC I ACI Ó D E C R ONI STE S OFI C I AL S

NO SEMPRE RECONEGUTS
Hi ha persones i institucions que es caracteritzen
pel seu treball silenciós, discret, sense
estridències. De tant en tant, es fa algun
descobriment relacionat amb la tasca realitzada
per algú que, dia a dia, ha anat investigant o
estudiant un tema i dóna com a resultat algun
descobriment que pot resultar beneficiós per a la
societat. De vegades això ocorre amb un col·lectiu
de persones. És el cas dels cronistes oficials.
Tradicionalment s'ha considerat com a cronista la
persona que relata fets o esdeveniments,
generalment contemporanis, i que ho dóna a
conéixer de manera escrita. L'atribució al rei
Jaume I com a primer cronista del regne ha estat
realitzada a partir de la valuosa Crònica o Llibre
dels Fets que el mateix rei o algú molt pròxim a
ell va dur a terme. La tradició de realitzar
cròniques ha estat molt arrelada a les nostres
terres: En èpoques més recents, a mitjan segle
XX, diverses persones decideixen organitzar-se
com a col·lectiu amb uns interessos comuns, i fruit
d'aquest objectiu naixia, ara fa vora cinquanta
anys, l'Associació de Cronistes del Regne de
València. Amb això, la figura del cronista prenia
més força i apareixia una certa estructura
organitzativa que possibilitava una major
interrelació entre les persones que, amb una major
o menor vinculació amb els ajuntaments,
realitzaven amb gran il·lusió i amor per la història
local aquesta tasca difusora de cultura i tradicions
pròpies.
A banda dels aspectes organitzatius, que sempre
existeixen en una col·lectivitat com la dels
cronistes, el que cal posar en relleu és, sobretot, la
tasca diària que en cada poble du a terme el
cronista. El cronista és converteix, en la major
part dels casos, en un dels referents més
importants a l'hora de conéixer el moment present

i el passat de la població. El cronista, que sols
obté com a remuneració la satisfacció de treballar
per la cultura, realitza una tasca silenciosa, dia a
dia, on la transmissió de la història, dels costums,
les tradicions, de la cultura popular de tota mena
ajuden a les presents generacions i a les futures a
retrobar els seus orígens, a conéixer més la pròpia
identitat individual i com a poble. Aquest treball
no sempre ha estat prou reconegut. No tots els
municipis col·laboren igual, ni sempre la societat
valora els temes relacionats amb la difusió de la
història i cultura pròpies. La tombolització a què
se'ns té sotmesos no facilita gens l'existència
d'unes altres preocupacions.
De qualsevol manera una tasca de les
característiques apuntades no sol ser coneguda
més enllà de les fronteres de cada municipi, si bé
el conjunt dels cronistes hauran de seguir dia dia
mantenint i millorant la seua presencia i, per tant,
la seua acceptació social. Un major
reconeixement, en alguns casos, per part de les
autoritats municipals i autonòmiques, i un major
tractament per part dels mitjans de comunicació
són algunes de les actituds necessàries que
afavoririen no sols la figura del cronista com a tal,
sinó, el que és més important, tot el que això
representa com a referent social i cultural de
primer ordre. Si en veritat existeix una
preocupació política per augmentar el nivell de
coneixement del nostre poble des dels nostres
orígens fins al moment actual i si de veritat volem
afavorir l'existència de dades que en un futur
donen explicació als esdeveniments actuals, cal
una major sensibilitat per la funció del cronista,
una mica difuminada en ocasions, una mica
desconeguda sempre, cada vegada més necessària
en la societat que ens ha pertocat viure.
JOSEP LLUÍS DOMÈNECH
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

EL

ILUSTRE

El convenio de colaboración suscrito entre el Colegio de Abogados de Valencia y nuestra Asociación de
Cronistas, de que se dio noticia en el “Cronicó”, fue suscrito y firmado el pasado 16 de octubre, en la nueva sede
de dicha ilustre corporación por su decano-presidente, excmo. D. Luis Miguel Romero Villafranca y nuestro
presidente D. Francisco de P. Momblanch García, asistiendo al acto varios letrados miembros de la junta de
gobierno de dicho colegio, y el secretario y vicesecretario primero de nuestra asociación D. Amador Griñó y D.
José R.. Sanchis Alfonso
En la ciudad de Valencia, a dieciséis de octubre de
dos mil dos.
REUNIDOS:
El Excmo. Sr. don Luis Miguel Romero
Villafranca, y don Francisco de P. Momblanch
García, el primero en su calidad de decano y en
nombre del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia, y el segundo como presidente y en
nombre de la Asociación de Cronistas Oficiales del
Reino de Valencia, y
MANIFIESTAN:
I.- Que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
posee un importante Archivo Histórico que data
desde su fundación en 1762 por Berní Catalá, hasta
el presente, donde queda reflejada la vida de la
docta institución y de los abogados que
pertenecieron o pertenecen a la misma, y asimismo,
entre los inmensos fondos de su biblioteca, existen
importantes obras de carácter histórico.
II.- Que los Cronistas Oficiales que pertenecen a la
mentada Asociación, entre las funciones de su
cargo figura el de investigar y redactar la historia
de los pueblos y comarcas valencianas a las que
pertenecen, así como el historiar el quehacer de las
personas que intervienen en el devenir histórico de
sus poblaciones, entre los que figuran en
numerosos casos letrados que pertenecieron a la
Ilustre Corporación de Abogados de Valencia.
III.- Que estimando ambas partes que investigar los
referidos fondos históricos que posee el Colegio de
Abogados indicado, por la persona que revista el
cualificado cargo de Cronista Oficial perteneciente
a la Asociación referida, puede .propiciar nuevos
conocimientos para la historiografía valenciana,
han alcanzado un acuerdo de recíproca
colaboración, que queda contenido en los extremos
siguientes:
PRIMERO.- El Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia facilitará, por medio del personal

asignado o que se asigne para la custodia de su
archivo y biblioteca histórica, la investigación de
sus expresados fondos a los Cronistas valencianos
pertenecientes a la referida “Asociación de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia”, en los
días y horas que por aquel se designe, para lo que
será requisito de carácter indispensable para el
Cronista identificar su cargo mediante la
presentación del carné de Cronista Oficial que esta
Asociación facilite a sus miembros.
SEGUNDO.- Los antecedentes, datos, referencias,
etc., que fruto de la investigación, documental o
bibliográfica, obtengan los: Cronistas Oficiales de
los mentados fondos del Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, deberán quedar explicitados
en sus publicaciones que pertenecen a la docta
Corporación.
TERCERO.- La Asociación de Cronistas, como
contraprestación, facilitará, por sí o por mediación
del correspondiente Cronista Oficial, al Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia, el informe o
dictamen que por éste se requiera, con relación a
aquellos temas que, dentro de la función de aquella,
puedan referirse a cuestiones relativas acerca de
temas de historia local valenciana, en los aspectos
más amplios y propios de su objeto.
CUARTO.- El acuerdo alcanzado en el presente
documento o protocolo tendrá una duración
indefinida, y su vigencia se iniciará a partir de su
ratificación por los respectivos órganos de gobierno
de ambas partes.
Así lo dicen, establecen y firman por duplicado y a
un solo efecto en la ciudad de Valencia y fecha “ut
supra”.
Fdo. Luis Miguel Romero Villafranca
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Fdo. Francisco de P. Momblanch García
Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales del
Reino de Valencia.
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ELS CRONISTES ESCRIUEN LLIBRES
LA UNIÓ MUSICAL DE PICANYA. CRÓNICA DE 25 ANYS DE VIDA

E

l passat dia 22 de desembre a les 12,00 hores
es va presentar a Picanya el llibre La Unió
Musical de Picanya. Crònica de 25 anys de vida,
obra de Josep Royo Martínez, cronista de Torrent.
La presentació fou a càrrec d’Àngel Asunción,
expresident de la federació de bandes de música de
la Comunitat Valenciana.
L’obra és la crònica de tots els esdeveniments
musicals de la banda de música de Picanya al llarg
dels 25 anys de la seua existència. Es a dir, totes les
col·laboracions de la banda tant al poble de Picanya
com fora, des que es creà el 1977 fins l’actualitat.
També esmenta la biografia dels mestres d’aquesta
banda, un total de sis.
El llibre també ens aporta una introducció sobre la
història musical anterior a la Guerra Civil a

Picanya. Remarca l’existència de dues bandes de
música. Per una part, la Unió Musical de Picanya,
de malnom “El Canyot”, formada pels músics
d’ideologia esquerrana i per una altra la banda de
música La Joventut Musical de Picanya formada
per músics de dretes i per això coneguda com la
“Pesseta”. Serà després de la guerra quan aquestes
bandes es desfaran i es crearà, entre els músics
d’ambdues, una societat musical que tindrà vida
durant la dècada dels 40. Com destaca Josep Royo,
es veu una inexistència de bandes musical a Picanya
dels anys 50 fins els anys 70, és a dir, fins que el
1977 es creà l’actual banda de Picanya: La Unió
Musical.
M. P. Domènech.
Extracte de:“PUEBLO”

NOTICIES DE CRONISTES
Nomenament de Cronista Oficial de Corbera.
L’Ajuntament de Corbera per unanimitat acordà nomenar cronista oficial de la població a En Salvador Vercher i
Lletí.
Nomenament de Cronista Oficial d’Alcàsser.
L’Ajuntament d’Alcàsser en sessió extraordinària celebrada el 20 de desembre de 2002 acordà nomenar cronista
oficial de la població a En Manuel V. Febrer Romaguera, doctor en dret i en Geografia e Historia per la
Universitat de València.
Defunció del Cronista d’Alcàsser
”
Ilme. Sr. En Salvador Chanzá Iborra, cronista oficial d’Alcàsser, va faltar el passat 29 d’octubre de 2002. Fou
periodista i cronista nomenat l’any 1954. La Junta de Govern acordà comunicar el condol dels cronistes a la seua
família i a l’Ajuntament d’Alcàsser,
Defunció del Cronista d’Azuébar
Il·lm. Sr. Vicente Simón Aznar, cronista honorari d’Azuébar, va faltar el passat 28 de desembre de 2002 . Va estar
nomenat cronista el 30 de novembre de 1979. La Junta de Govern acordà comunicar el condol dels cronistes a la
seua família i a l’Ajuntament d’Azuébar.
Defunció del Cronista de Manises
Il·lm. Sr. José Mª Moreno Royo, cronista de Manises, va faltar el passat 3 de febrer de 2003. Va estar nomenat
cronista el 27 de febrer de 1979. La Junta de Govern acordà comunicar el condol dels cronistes a la seua família i
a l’Ajuntament de Manises.
Defunció del Cronista de Castell de Castells.
Il·lme Sr. Jaime Guerri Vaquer, cronista Oficial de Castell de Castells, ens ha deixat per a sempre. La Junta de
Govern acordà comunicar el condol dels cronistes a la seua família i a l’Ajuntament de Castell de Castells.
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JUNTES DE GOVERN
Sessió del 19-12-2002
A l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. Momblanch
García, es reuniren els Srs. Estalich, Moleres,
Sanchis, Guerrero, Gonzálbez, Roig i Griñó.
Excusen: Doménech, Huguet, Ventura, Royo,
Navarro i Cervera. Fan acte de presència: Cronista
d’Ayodar i Cronista d’Azuébar i Chóvar. Informe
de Secretaria. Correspondència rebuda. Alcalde de
Casinos, José Salvador Murgui, invita a la “III
Feria del Dulce Artesano”; Cronista d’Alzira,
presentació del llibre. “Alzira, crónica del siglo
XX, 1900-1925” Llibres rebuts: “Catálogo de flora
y vegetació del termino municipal de Godella” de
Maria Arranz Sanz i José Martí Coronado, cronista
oficial; Recull per una Història de Nules. Toms I i
II” de Vicent Felip Sempere, cronista de Nules.
Revistes: “Centro de Estudios del Maestrazgo nº
67”. “Revista comarcal dels Ports nº 53”.
“Querns. Quaderns de Godella 2” “Documents de
l’Arxiu Municipal d Torrent (segles XVI-XIX” de
Sanchis Alfonso. Informe de presidència. El Sr.
Momblanch proposa s’entregue una quantitat, a
compte, a la Imprenta Nácher, per l’edició de la
memòria de la XXIII Assemblea. La Junta de
Govern, per unanimitat acorda participar al nostre
president Francesc de P. Momblanch, el condol del
cronistes pel desés de la seua estimada germana. El
Cronista de Segorbe entrega a cada membre de la
Junta, per a la seua informació i estudi, un
exemplar del “Proyecto de WEBSIDE para la
Asociación de Cronista del Reino de Valencia” El
vicesecretari 2º i d’actes, Agustí Roig Barrios,
cronista de Guadassuar. manifesta que per
impossibilitat d’atendre degudament les seus
obligacions en la Junta, per la malaltia de la seua
esposa, demana el seu relleu en l’esmentat càrrec.
Sessió del 9-1-2003
A l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. Momblanch
García, es reuniren: Estarlich, Moleres, Sanchis,
Royo, Roig, Martí, Doménech, Guerrero, Gozálbez,
Diez, Llueca. Excusen: Griño i Huguet.
Correspondènbcia rebuda. Enrique Crespo, alcalde
de Manises, invita a l’Associació a l’acte de
presentació del llibre “Radio Manises, haz y
envés”. Mª Isabel Miquel, regidora de cultura de
Manises, invita a l’exposició del pintor José
Castañer. Patronat Francesc Eiximenis informa de
l’acte a celebrar a càrrec de Rosa M. Gironés “El
règim tributari dels centres d’estudis locals i les
associacions científiques i patrimonials”.

Llibres rebuts. “De les normes de Castelló a
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua” de Josep L.
Domènech. “De l’abanderado al Zelador” de Pep
Martorell. Revistes. “Gaseta Cultural” núm. 20
gener 2002. Fullets. Exposició d’olis de José
Castañer.
Enquesta sobre la funció del cronista. El Sr.
Domènech remet una còpia del qüestionari realitzat
al voltant de la XXIV Assemblea.
El Sr. Agustí Roig Barrios presenta carta
renunciant al seu càrrec en la Junta de Govern per
motius familiar.
El Sr, Momblanch, i conforme a l’acta del secretari
general comunica la relació dels nous càrrecs.
Ramón Estarlich, vicepresident primer; Josep R.
Sanchis, secretari general; Francisco J. Guerrero,
comptador. Amador Griñó, vocal primer, Elia
Gozálbez, vocal cinquè, Emili Llueca, vocal setè.
El Sr. Momblanch proposa a la junta de govern la
variació de càrrecs. Josep Royo, vicesecretari
primer; José Martí Coronado, visecretari segon;
Joaquín Díez, vocal sisé. La proposta fou aprovada
per la junta i acceptada pels nomenats.
Menció del president de l’Associació al Sr. Roig
Barrios. El Sr. Momblanch dirigí unes emotives
paraules d’agraïment a la labor feta pel nostre
company Agustí Roig durant la seua permanència
en la junta de govern.
El president fa entrega de la documentació de
secretaria al nou secretari general José R. Sanchis.
Així mateix proposa l’edició d’un nou exemplar
del “Cronicó”.
El Sr. Momblanch dona a conéixer la conversació
mantinguda amb el regidor de turisme de
l’Ajuntament de Benissanó, per a la participació en
els actes del VII aniversari de l’adquisició del
Castell. Es proposa la realització d’una conferència
per Àngel Alonso i una taula rodona i col·loqui
amb la participació com a moderador de Francesc
de P. Momblanch i dels cronistes Elia Gozálbez,
que parlaria sobre les rendes senyorials; Josep
Ramon Sanchis, sobre la funció dels castells; i
Emili Llueca sobre la propietat, conservació i
manteniment dels castells.
Precs i preguntes. El Sr. Sanchis exposa que es
necessari pensar en noves formes de finançar
l’Associació. El Sr. Domènech proposa recopilar
els articles de premsa relacionats amb els cronistes.
Els Srs. Sanchis i Domènech proposen la creació
de dues comissions: Comissió econòmica i
comissió de premsa.

