
En el último “Cronicó” informamos del viaje pro-
yectado que nos aproxime a la “Ruta del Quijote”, 
como colofón del homenaje que los Cronistas va-
lencianos hemos celebrado dentro del IV Centena-
rio de la singular novela cervantina. 
 
Prometimos comunicaros el programa de dicho 
viaje, y hoy lo cumplimos. Nuestro viaje se ha 
proyectado para los días 21, 22 y 23 del próximo 
mes de octubre (viernes, sábado y domingo), y el 
programa, cuyo avance trasladamos, tendrá el si-
guiente contenido, sin perjuicio de alguna puntual 
modificación. En el programa definitivo se indica-
rán los horarios de cada una de las jornadas. 
 
Viernes 21 de octubre: A las 6’30 horas, salida 
desde la calle Poeta Querol (frente Palacio Dos 
Aguas) de Valencia, en autocar. Se hará parada en 
área de servicio dentro de la provincia de Cuenca. 
Visita a la histórica Belmonte, villa natal de Fray 
Luis de León, y su monumental castillo del Mar-
qués de Villena, residencia de la destronada empe-
ratriz Eugenia de Montijo. 
 
Por Mota del Cuervo (Balcón de la Mancha) ire-
mos a El Toboso, la villa de “Dulcinea”, en home-
naje a su recordación. Proseguiremos a Campo de 
Criptana, con sus molinos de viento, y por Alcázar 
de San Juan, a visitar Puerto Lápice, uno de los 
pueblos más enraizado con las aventuras del Qui-
jote, con la famosa Venta del ingenioso hidalgo. 
Continuaremos por Daimiel a Ciudad Real, funda-
da por Alfonso X el Sabio, con su hermosa Puerta 
de Toledo (1328), emblema de la ciudad, Catedral 
de Santa María del Prado. Tras una visita panorá-
mica a la capital de la provincia, proseguiremos 
hasta la singular ciudad de Almagro, final de la 
etapa y sede del viaje, donde tendremos la cena y 
alojamiento en la Hospedería Almagro habilitada 

por el Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad en el 
antiguo convento de la Asunción (monumento na-
cional), con iglesia gótica (s. XV y XVI) y bellísi-
mo claustro renacentista de 60 columnas de már-
mol de Carrara y escalera plateresca. 
 
Sábado, 22 de octubre: Desayuno en el hotel (se 
indicará la hora). Seguidamente salida en autocar 
para realizar la segunda etapa de nuestra 
“andadura” cervantina en dirección a Calzada de 
Calatrava, con posibilidad de visitar las importan-
tes ruinas del Sacro Convento de Calatrava la 
Nueva, sede de la Orden de Calatrava (1217) situa-
da sobre el cerro del Alacranero y frente al Casti-
llo de Salvatierra. Seguiremos hasta Viso del Mar-
qués, para visitar el extraordinario palacio que 
mandó construir y decorar integralmente don Al-
varo de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz, 
siendo el único rigurosamente “italiano” del Rena-
cimiento que se conserva en España, con la magni-
ficencia de su patio y escalera, y extraordinarias 
pinturas al fresco. Por Almuradiel, y tomando la 
autovía de Andalucía, nos dirigiremos a visitar la 
importante Valdepeñas, con su templo de Ntra. 
Sra. de la Asunción, Museo de los Molinos de 
Gregorio Prieto, etc., y posibilidad de visitar una 
de las más importantes bodegas vinícolas. Tras 
almuerzo (facultativo) iremos a otra singular po-
blación: Villanueva de los Infantes, ciudad monu-
mental y de belleza arquitectónica, con su plaza 
Mayor porticada, singulares templos y palacios, 
Casa de los Estudios, Convento de Santo Domin-
go, donde murió Francisco de Quevedo. 
 
Retornando por Valdepeñas y Moral de Calatrava, 
volveremos a Almagro. Cena y alojamiento. Posi-
bilidad de realizar tras la cena un paseo por la zona 
monumental de Almagro. 
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Domingo, 23 de octubre: Desayuno en el hotel (se 
indicará la hora). Mañana dedicada a visitar la 
monumental Almagro, cabeza de la Orden y Campo 
de Calatrava, con su famoso Corral de Comedias (s. 
XVI), situado junto a la plaza Mayor, donde se 
encuentra el palacio Maestral, residencia de los 
Maestres de la Orden de Calatrava, el Ayuntamiento 
y las viviendas de arquitectura 
nórdica de la familia de los 
Fugger ,  banqueros del 
emperador Carlos V, etc. 
 
Después de la comida, 
reemprenderemos el regreso a 
Valencia por Bolaños de 
Calatrava y Manzanares, 
visitaremos Argamasilla de 
Alba, de donde, según los 
estudiosos cervantinos, partió 
para su aventura el ingenioso 
hidalgo don Quijote de la 
Mancha, y la Cueva de la Casa 
de Medrano, donde se dice 
estuvo preso Cervantes, la casa 
del Bachiller Sansón Carrasco, 
e iglesia de San Juan. 
Seguiremos a Tomelloso, con 
la posada de “Los Portales”, 
museo del carro y del pintor 
Antonio López, y por 
Villarrobledo, San Clemente y Honrubia 
alcanzaremos la A-3 con destino a Valencia. Fin del 
viaje. 
 
(La confección del viaje cuyo avance precede podrá 
ser alterado por los organizadores por causas 
técnicas o convenientes para el mejor desarrollo de 
aquél) 
 
El viaje está concebido en régimen de media pensión 
(cena, alojamiento y desayuno), y el precio por 

persona y en habitación doble está concertado en 69 
€ y, en su caso, con un suplemento para uso 
individual de 22 €. No está incluido el importe del 
transporte en autobús, cuyo precio, que dependerá de 
las plazas cubiertas, será abonado en el curso del 
viaje. Tampoco están incluidos los gastos extras en 
hotel y, en su caso, guías y entradas a museos o 

recintos. 
 
NOTA: Por cuestiones or-
ganizativas, y singularmente 
en atención al limitado 
número de plazas hosteleras, 
los Cronistas que se hallen 
interesados en realizar dicho 
viaje, deberán efectuar lo 
siguiente: 
 
A) Que nos lo comunique 
cuanto antes, y siempre hasta 
el día 7 de octubre de 2005, 
con indicación de las 
personas que le acompañarán, 
formalizando al efecto la 
reserva escrita adjunta, que 
será atendida por riguroso 
orden de inscripción. 
 
B) Hacer efectivo el importe 
antes referido (69 € por 

persona en habitación doble, más en su caso el 
suplemento individual que se indica) en la Agencia 
de viajes “Viajes Meriplá, S.L.” (señor Cano), con 
domicilio en Valencia, c/ Pizarro, 20 (46004), 
Teléfono 96-3528909 y Fax 96-3942620, o a través 
de la cuenta bancaria de la misma en Caja Madrid, 
número 2038-5787-11-6200013123, debiendo en 
este caso contactar telefónicamente con dicha 
Agencia para identificar la transferencia. 

A SANTIAGO BRU I VIDAL,  
CRONISTA OFICIAL DE VALÈNCIA I SAGUNT 

Els estudis històrics s'afronten amb la satisfacció perso-
nal del que espera trobar quelcom nou, i el seu procés 
d'elaboració -encara que costós i dificultós- s'esdevé 
definitivament en estones plenes de entusiasme per la 
tasca. Però, els escrits que naixen de la necessitat d'ex-
pressar els sentiments mes profunds se revelen traïdora-
ment contra l'autor, desenvolupant una infinitat de dolo-

roses sensacions. Sembla com si cada frase escrita, cada 
pensament, fora un punyal de sal deixat caure sobre un 
cor esgarrat i encara sagnant per la perduda de les per-
sones que estimes. Aquell maleït any 2000 van morir, 
ma mare i l’amic, D. Santiago Bru i Vidal, i cal des d'a-
cí dedicar-li un homenatge, o si es prefereix el deute 
voluntàriament obligat, d'un amic i deixeble. 
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El gran interés i admiració que sempre va suscitar la 
figura d'En Santiago Bru i Vidal en tots els àmbits cul-
turals d'aquestes terres valencianes. L'important llegat 
que per a futures generacions signifiquen les seues 
obres en el camp de la investigació històrica -sobretot 
de la seua benvolguda ciutat natal, Sagunt- la seua pro-
lixa i premiada obra poètica. El magnífic treball realit-
zat en les nombroses institucions on va exercir càrrecs 
de responsabilitat entre les que cal destacar la de Cro-
nista de oficial de València i Sagunt y la Presidència de 
l'Associació de Cronistes, van ser raons més que sufi-
cients perquè nombroses persones i institucions –entre 
elles l'Ajuntament de Sagunt- proposaren a En Santiago 
Bru i Vidal, com a candidat al Premi de les Lletres Va-
lencianes. Premi que va aconseguir el mateix any 2000. 
Tot i això sense oblidar, la seua generosa contribució en 
pro del consens social en anys molt difícils per a la nos-
tra convivència, i no volent obviar la incommensurable 
qualitat humana d'aquest il·lustre valencià. 
 

La figura del Cronista 
La personalitat del Cronista en la seua perspectiva local 
és, ni més ni menys, la d'un estereotip d’integritat sense 
identificació política, que exerceix un apostolat en el 
qual té opinió però no poder executiu. En aquest sentit, 
s'ha de significar el seu caràcter independent, el seu 
esforç per mobilitzar una realitat i uns objectius que 
impulsen a treballar sobre la història i a revitalitzar l'ac-
tualitat. Podent-se objectivar tot això, en els estudis 
històrics del passat, en les cròniques del present i en els 
projectes per al futur de la població representada.  
Desgraciadament la figura del Cronista, encara que 
immers i integrat en la realitat de molts dels nostres 
pobles, no acaba de ser ben entesa per algunes per-
sones els que en la seua bona o mala fe distorsionen 
les seues funcions. En ocasions (esta és una evidèn-
cia present en qualsevol parcel·la de la vida) hi ha 
interferències amb persones i grups, els que prete-
nen fer del Cronista un a1iat-vassall o que intenten 
utilitzar-lo per a interessos personals. 
El Cronista, ha d'estar allunyat de tot vincle que 
puga desvirtuar la seua crònica. Encara que els con-
tactes; amb tota classe de persones i entitats són 
necessaris i en ocasions imprescindibles, açò no ha 
de significar excloure de la seua crònica a cap habi-
tant ni succés històric de la població que representa, 
per la qual cosa sempre haurà d'atendre amb la ma-
jor objectivitat possible a qualsevol dada històrica o 
esdeveniment local, siga qual fóra la seua condició 
o l'opinió personal que li meresca. 
Don Santiago, sens dubte va haver d'entravessar 
amb múltiples dificultats per al desenvolupament de 
les seues tasques, però resulta evident que sempre 
va comptar amb el suport incondicional del seu po-
ble, Sagunt. Aquesta circumstància queda manifes-

tada en les contínues mostres d'adhesió i en els múl-
tiples homenatges rebuts per iniciativa de les autori-
tats locals de València i Sagunt. 
 
L'estudi de la història i el Cronista 
Encara que els estudis referents a la Història de les 
nostres poblacions no és una de les funcions in-
herents al Càrrec de Cronista Oficial, sí que és ben 
cert que en la majoria dels pobles valencians - i a 
causa de l'absència d'historiadors que assumisquen 
aquesta tasca -el Cronista de la localitat ha assumit 
altruistament i amb evidents mostres d'un gran rigor 
científic els estudis històrics de molts dels nostres 
pobles. 
En el passat recent s'ha estés a elaborar graus teo-
ries històriques generals que posteriorment no ens, 
han mostrat el vertader “dibuix” de l'immens 
“puzle” de la Història. I, cada vegada més, la Histò-
ria se'ns presenta així, com un immens “puzle” que 
hem d'anar recomponent amb molt de treball, peça 
a peça, del xicotet al gran. I de la suma d'aquestes 
múltiples realitats locals es podran elaborar poste-
riorment teories globals. Aquesta es una de les mol-
tes formes d'entendre la Historia. 
Doncs bé, el treball del Cronista en la seua vessant 
d'Investigador Històric, ha servit en més d'una oca-
sió per al coneixement de dades rellevants de la 
nostra història. Les informacions científiques de 
més d'una “peça del puzle” han servit i serveixen, 
per a comprendre detalladament l’esdevindre histò-
ric dels nostres pobles, donar-la a conèixer als seus 
habitants i, a més, avisar a estudiosos especialitzats 
i erudits de l'existència de dades històriques que 
permetran aprofundir en els coneixements de la 
nostra Història. 
 
Recordatori, agraïment i comiat 
Sempre recordaré les vesprades passades en la casa 
de Don Santiago, junt amb la meua família i la seua 
dona N'Angels Ripollés, tots junts. I els seus encer-
tats consells sempre carregats d'experiència entre 
altres molts, recorde quan em deia que davant de les 
agressions hem d'intentar sempre respondre amb 
actes bondadosos. Aquests consells o comentaris, 
eren una mostra inequívoca ser humà que havia 
aconseguit la serenitat i la saviesa dels anys viscuts. 
Tan sols resta recordar que aquest escrit és, sens 
dubte, un acte de bondat i sobretot de sincer agraï-
ment i humil homenatge a la figura del meu profes-
sor i amic Don Santiago Bu i Vidal, i a aquells de 
qui ell va ser el seu gran valedor, els Cronistes.  

Josep Martí Coronado  
(Cronista ofícial d'Azuébar) 

 



Momblanch comunica la seua assistència i partici-
pació en nom de l’Associació en els actes de clau-
sura de l’Assemblea General de la Federació Va-
lenciana de Bandes de Música, celebrat en la ciutat 
d’Utiel. 
 
Sessió del 09-12-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil i presidits per el Sr. Mom-
blanch, es reuniren els Srs.: Momblanch Garcia  /  
Moleres Ibor / Sanchis Alfonso / Royo Martínez / 
Martí Coronado / Doménech Zornoza / Griñó Guz-
man / Ventura Conejero / Díez Pérez / Civera Mar-
quino / Llueca Úbeda. Excusen: Estarlich Candel / 
Guerrero Carot / Huguet Pascual. Lectura de l’Acta 
nº 14/2004, la qual va ser aprovada per unanimitat. 
Llibres rebuts: a Casa de la Vila. Autor: Juan Mole-
res Ibor. El Sr. Momblanch informa de la mort del 
Cronista Oficial de Tavernes de Valldigna D. Vi-
cente Gascó Peregrín. El Sr. Momblanch remetrà 
carta d'este acord a l'Ajuntament de Tavernes de la 
Valldigna i als familiars del Cronista mort. El Sr, 
Doménech demana treballs i cooperacions per a la 
Pàgina Web de l'Associació. El Sr. Momblanch 
comunica l'assistència junt amb el Sr. Griñó a l'acte 
de presentació del llibre a editar en commemoració 
del Aniversari de l'Ateneu Mercantil. Així mateix 
informa del següent: La seua assistència a l'acte de 
presentació d’un llibre sobre Cavanilles escrit per 
López Piñeiro i editat per la Societat Econòmica 
d'Amics del País; visita realitzada, junt amb el Sr. 
Sanchis, al Director General d'Administració Local, 
amb motiu de fer-li entrega d'un exemplar de la 
Crònic de la XXIV Assemblea d'esta Associació; 
entrevista mantinguda amb el President de la Fede-
ració de Bandes de Música, a fi de considerar la 
possibilitat de gravar el Pasdoble “Cronistes Valen-
cians” i la seua posterior difusió, assistència a l'en-
trega dels premis Ciutat de València, invitació re-
buda per mitjà de telefonada per part de l'Ajunta-
ment. El Sr. Sanchis considera important que hi 
haguera hagut major voluntat en la participació de 
tots els membres de la Junta en la XXV Assemblea 
i la necessitat de mantindre el programa d'activitats 
prèviament acordat. El Sr, Martí considera, a més, 
que esta participació dels membres d'esta Junta 
s'hauria de fer extensiva al “dia a dia”, en les múlti-
ples i diverses tasques que deurien realitzar cada u 
dels integrants de la Junta. 

 
Josep Martí Coronado 

Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 
 

Sessió del 18-10-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presidits 
per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: Mom-
blanch García / Moleres Ibor / Doménech Zornoza / 
Díez Pérez. Excusen: Estarlich Candel / Sanchis 
Alfonso / Martí Coronado / Griñó Guzmán. És fa 
constar que l’esborrany de la present acta ho ha fet 
el Sr. Díez. Lectura de l’Acta nº 12/2004, la qual va 
ser aprovada per unanimitat. El Sr. Momblanch in-
forma haver rebut escrit de la Conselleria Adminis-
tració Publica, Servei Associacions per a resoldre 
diferents aspectes referents a dades dels membres de 
la Junta Rectora i confirma la presència en l’acte 
d’inauguració de la XXV Assemblea del President 
de la Diputació. El Sr. Momblanch informa de les 
diverses donacions de llibres de l'Excm. Ajuntament 
de València, Excma. Diputació de València i Con-
sell Valencià de Cultura, així com de l’obsequi de la 
Mútua Valenciana Automobilista. El Sr. Mom-
blanch informa de la Conferència en l'Acte inaugu-
ral de la XXV Assemblea d'un representant del Con-
sell Tècnic d'Heràldica. Així mateix dóna compta de 
les invitacions cursades a diferents personalitats que 
acudiran a la citada Assemblea. 
 
Sessió del 21-07-2004. Resum de l’Acta. 
Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. 
Momblanch. Assistents Srs.: Momblanch García / 
Moleres Ibor / Sanchis Alfonso / Royo Martínez / 
Martí Coronado / Díez Pérez / Civera Marquino. 
Excusen: Doménech Zornoza / Guerrero Carot / 
Griñó i Guzman. Lectura de l’Acta  nº 13/2004. Es-
mena del Sr. Momblanch a l’esborrany de l’acta 
núm. 13/2004 de 18 d’octubre del 2004, de la qual 
s’acorda quede corregit en l'Acta definitiva: Decés 
del Cronista de Bugarra Luis Mulet Frutos. Informa-
ció rebuda per carta del seu fill Antonio Mulet Seca. 
Decés del Cronista de Relleu Alejandro Sendra Bar-
be. Informació rebuda per carta del Regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Relleu José Luis Sellés Gar-
cía. El Sr. Martí envia cartes de condol a: Família 
del Cronista de Bugarra Luis Mulet Frutos i Ajunta-
ment de Relleu per el decés de seu Cronista, Alejan-
dro Sendra Barbe. El Sr. Momblanch informa haver 
rebut una carta de la Presidenta de l'AVL en la que 
tramita, adjunta, certificació - signat per el secretari 
en funcions i la Presidenta - de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de l'AVL, en la reunió del passat 
18 d’octubre. Acord: 

"Col·laborar en el seu moment en la publicació 
dels (pot ser les) actes de la XXV assemblea de Cro-
nistes Oficials del Regne de València..." El Sr. 

JUNTES DE GOVERN 
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