
Durante los días 17, 18 y 19 del pasado mes de octu-
bre, tuvo lugar, como de todos es conocido, la XXVII 
Asamblea de nuestra Asociación de Cronistas Oficia-
les del Reino de Valencia, monográficamente dedica-
da al rey Jaime I.  Quienes tuvieron la posibilidad de 
asistir, habrán obtenido un personal y directo juicio de 
valor acerca del contenido y desarrollo de esta reunión 
asamblearia, en la que los Cronistas participantes, en 
su mayoría, dedicaron sus trabajos de investigación a 
recordar al singular personaje que fue nuestro rey Jai-
me I, fundador del Reino de Valencia, con motivo de 
celebrarse este año el Octavo Centenario de su naci-
miento. 
De la expresada Asamblea hemos de destacar, dentro 
de los pormenores de la misma, la magnífica confe-
rencia inaugural del día 17 de octubre que, en el es-
pléndido marco del salón “Alfons el Magnánim” del 
Centro Cultural “La Beneficencia”, pronunció el Ilmo. 
Sr. Don Vidal Muñoz Garrido, Cronista Oficial de 
Teruel y Catedrático de Historia Medieval, sobre 
“Jaime I, entre el Fuero de Teruel y el Fuero de Va-
lencia”, que se publicará con la Crónica de la Asam-
blea. Tuvo lugar asimismo, dentro del mismo marco 
inaugural, un homenaje intimo que los Cronistas va-
lencianos dedicamos a nuestro compañero de Utiel 
José Martínez Ortiz que emocionado recogió el reco-
nocimiento de respeto y admiración que los colegas 
de nuestro colectivo sienten por su persona y obra. 
Igualmente se celebró en dicha primera jornada la 
Asamblea General de la Asociación, en el curso de la 
cual fueron elegidos, para los cargos que se indican, 
los Cronistas siguientes: 
Vicepresidente 1º: Ramón Estarlich Candel 
Secretario General: José Ramón Sanchis Alfonso 
Contador: Francisco José Guerrero Carot 
Vocal 1º: Amador Grinyó Guzmán 
Vocal 5º: Elia Gozálbez Esteve 
Vocal 7º: Emilio Llueca Ubeda. 
El segundo día tuvo por marco la ciudad de Castellón 
y, en la hermosa capital de La Plana, fuimos recibidos 
por su Alcalde, autoridades municipales y su activo 

Cronista Oficial, Antoni Gascó Sidro, eficaz realiza-
dor de la magnifica jornada, quien, celebrada la sesión 
de trabajo en el salón de plenos de la Diputación Pro-
vincial, guió la visita al santuario de la Mare de Deu 
del Lledó. Tras el magnífico  almuerzo, seguidamente 
ofrecido en la zona portuaria de la ciudad, se celebró 
nueva sesión de trabajo en el Museo de Bellas Artes, 
visitado por los asistentes, quienes recibieron detalla-
da explicación de sus importantes fondos por parte de 
nuestro citado colega. 
La ultima jornada (domingo 19 de octubre) fue el día 
dedicado a Sagunt, donde fuimos recibidos en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento por el Teniente de Al-
calde de Cultura Vicente Vayá y otros miembros de la 
corporación. La organización de dicha jornada pudo 
llevarse a efecto gracias al decidido empeño de nues-
tro compañero Emilio Llueca Ubeda que, pese a estar 
impedido por su larga enfermedad, desde el lecho en 
que se hallaba, mantuvo la oportuna comunicación 
con nuestra Junta de Gobierno, valiéndose de la muy 
eficaz colaboración de su hijo Albert, que en todo 
momento estuvo diligente en su cometido, y contac-
tando con el Ayuntamiento, que prestó el soporte de 
toda la jornada, ofreciendo el salón de plenos para 
todos los actos, así como la comida con la que obse-
quió a los asistentes. La jornada concluyó con la pre-
sentación del ultimo libro de Llueca, “Diccionari Bio-
gráfic del Camp de Morvedre”, en cuyo acto intervi-
nieron nuestro presidente Momblanch y el tesorero 
Domenech, obsequiándose a los Cronistas con un 
ejemplar de la misma. 
Tras la precedente relación, breve resumen de nuestra 
Asamblea, queremos expresar a todos los Cronistas, 
en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio, 
nuestro mejor deseo de felicidad en la próxima Navi-
dad y año nuevo 2009. 
Un cordial abrazo de vuestro compañero. 
Francisco de P. Momblanch García 
Presidente 
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De vegades hi ha il·lusions que es complixen. Que-
da la satisfacció d’haver tingut sort i poder haver 
aconseguit el desig anhelat. Quan els objectius són 
compartits per un grup de gent el goig és encara 
major. Això és el que els ha ocorregut als membres 
de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València.  
Després d’haver realitzat diversos actes relacionats 
amb la vida i obra del rei Jaume I, com era motiu 
quasi obligat, i que semblaven haver acabat amb el 
tractament com a tema monogràfic a l’assemblea-
congrés celebrada durant el mes d’octubre del 2008 
a les ciutats de València, Castelló i Sagunt, les cele-
bracions continuen en uns altres pobles fomentats 
pels propis responsables de la tasca de cronista. 
Una ocurrència sorgida a la Junta de Govern de vi-
atjar a la ciutat on va nàixer el monarca que ens do-
tà els Furs al valencians, així com a terres relaciona-
des i pròximes, totes elles situades a l’actual territori 
francés, donà com a fruit la celebració d’un viatge 
cultural entre els dies 5 i  8 de desembre. La societat 
de la informació via internet no ens pot atrapar tant 
que ens evite viure les coses d’una manera no virtu-
al. Tot és més complet si és viu en directe. I això és 
el que va ocórrer. No és el mateix veure via informà-
tica llocs tan emblemàtics com Montpeller, Arles, la 
Camargue, Saint Marie de le Mer, Avinyó, Pont du 
Gard, Nimes, Carcassonna, Salses, etc. que anar-hi 
i trepitjar pels carrers estrets que delaten l’ancianitat 
medieval de les ciutat, mentre es contemplen cate-
drals, basíliques, esglésies, castells, baluards-
fortaleses, es viatja per Aigües Mortes o es gaudix 
del paisatge i de la flora i fauna característiques del 
Midi francés.  
Una expedició de deu cronistes i uns altres adherits 
de l’Associació, composta per un total de 40 perso-
nes foren els visitants, Recordem com a responsa-
bles de la tasca de les cròniques com ara Francesc 
Momblanch (Benilloba), Dolores Domingo (Alcu-
blas), Agustí Ventura (Xàtiva), Josep Ramon San-

chis (Aldaia), Josep Casimiro (Benifairó de la Valldig-
na), Camilo Segura (Paterna), Rafael López (Beni-
modo), Manuel Febrer (Alcàsser), José Antonio García 
(Quesa) i J. L. Doménech (Tous i Xèrica). La prepara-
ció del viatge fou molt costosa. L’eixida estava farcida 
d’interrogants, el desplegament de la visita, a contrarre-
llotge, però satisfactòria. L’arribada a València destaca-
va pel cansanci i per la tranquil·litat d’haver fet una co-
sa que pertocava, i d’haver-ho fet sense ajuts de cap 
classe, amb les aportacions personals, la corresponent 
al col·lectiu i els servicis generosos de l’agència de tu-
risme El món dels viatgers, responsable de 
l’organització. 
No es tractava d’una excursió turística. O almenys no 
era sols això. El fet cultural cobria tot l’entramat, amb la 
idea que no s’escaparen detalls culturals, històrics, ge-
ogràfics, de cultura popular, lingüístics, etc. El fet 
d’anar donant explicacions contínuament i de rebre 
cada persona dossiers preparats ad hoc, això com la 
disponibilitat d’un guia local i d’una intèrpret titulada són 
proves fefaents del que estem parlant. D’això també es 
tractava. 
A més, cal dir que es va intentar des de València que 
l’Ajuntament de Montpeller rebera l’expedició i una làpi-
da commemorativa dels 800 anys del naixement del 
Conqueridor a dita ciutat. La callada per resposta, el fet 
de mirar cap a un altre lloc i d’altres signes eren mos-
tres més que clares que no hi ha sensibilitat cap a un 
dels fills més destacats de la ciutat, d’Europa i del món. 
Això féu que es variara ja en territori francés l’opció 
inicial de presentar-se a l’ajuntament. L’especial sensi-
bilitat del professor Laurent Deguara, president de la 
Société Archéologique de Montpellier. va fer que la là-
pida-recordatori fóra entregada al Musée Languedocien 
on roman des del dia 6 de desembre del 2008 al pati 
d’honor del palau que alberga dites societat i museu, 
per a mèrit seu i desencís respecte a l’ajuntament. Mis-
sió complida totalment. Enhorabona. 
Desembre 2008 
Josep Lluís Doménech Zornoza 
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Sensibilitats contraposades 
L’any 2008 ha estat dedicat per moltes institucions i organismes a la celebració del 800 
aniversari del naixement del fundador del Regne cristià de València, el nostre Jaume I. 
Potser que un dels organismes que ha dedicat més esforços a dita commemoració siga 
l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. Fins ara s’havia manifestat 
públicament a posar de relleu la figura del monarca, amb entrevistes, articles 
periodístics, etc, demanant que la plaça de l’Ajuntament de València s’anomenara Plaça 
del Rei Jaume I, dedicació com a tema monogràfic en l’assemblea celebrada durant el 
mes d’octubre, amb els corresponents articles científics que quedaran reflectits en el 
llibre de Crònica que biennalment publica dita associació i d’altres activitats que 
continuaran durant algun temps. 
La darrera iniciativa ha estat la realització d’un viatge cultural a les terres d’Occitània 
visitant llocs tan emblemàtics com Montpeller, Avinyó, Nimes, la Camargue, Salses, 

Narbona... La intenció era fer entrega d’una placa de pedra a l’ajuntament de 
Montpeller, lloc del naixement del rei. Els diversos intents des de València, via oral (en 
diverses ocasions) i per escrit (quatre cartes) per ser rebuts per les autoritats 
municipals i fer-los entrega del regal commemoratiu obtingueren la callada per 
resposta, la qual cosa demostra diu molt poc a favor de la sensibilitat de l’ajuntament 
gal. Finalment, l’expedició de 40 persones, amb el president, Francisco Momblanch, i el 
secretari general, José Ramon Sanchis, al seu front, feren entrega de l’obsequi al 
president de la Société Arcchéologique de Montpeller, que en lloc destacat col·locaran la 
pedra-recordatori al Musée Languedocien. Això ocorria el dia 6 de desembre passat com 
a mostra de dos sensibilitats molt diferents. 
Josep Lluís Domènech/ Levante-EMV 12-3-2008 

Viatge a Montpeller i terres occitanes 
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La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales 
(R.A.E.C.O.) celebró el ultimo fin de semana del pasa-
do mes de octubre (días 24, 25 y 26) su XXXIV Asam-
blea, que tuvo por marco la monumental ciudad de Te-
ruel, y que fue magníficamente organizada por su Cro-
nista Oficial Vidal Muñoz Garrido, conocido por los 
Cronistas valencianos por haber pronunciado la confe-
rencia inaugural de nuestra XXVII Asamblea. 
Las sesiones de trabajo se desarrollaron en Teruel y 
también en Rubielos de Mora, donde se celebró una 
jornada en la que nuestro Secretario General de la Junta 
de Gobierno, José Ramón Sanchís Alfonso,  pronunció 
una conferencia acerca de “El Maquis, una historia fal-
seada”, tema estudiado en profundidad por nuestro 
colega y que suscitó un amplio coloquio entre los asis-
tentes. 

Asimismo, en la jornada celebrada en Rubielos de Mo-
ra, tuvo lugar la Asamblea General de R.A.E.C.O., en la 
que fue elegido como Vicepresidente de la misma, 
nuestro Presidente y Cronista Oficial de Benilloba, 
Francisco de P. Momblanch, y como Vocal, nuestro 
compañero Cronista de Orihuela, Antonio Galiano Pé-
rez. 
Tras dicha elección, la Junta Rectora de R.A.E.C.O. ha 
quedado así formada: Presidente: Joaquín Criado Costa; 
Vicepresidente: Francisco de P. Momblanch García; 
Secretario General: José Antonio Melgares Guerrero; 
Tesorero: Juan Gregorio Nevado Calero: Vocales: 
Francisco Sala Aniorte, Antonio Galiano Pérez, José 
Luis Lindo Martínez y José Raimundo Núñez-Varela y 
Lendoiro. Nuestra enhorabuena a los electos.    
 

R.A.E.C.O. CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL 

9 h. Eixida de l'autobús des del carrer Marqués de Sotelo, 
2 (Procurar estar a les 8’45 hores). 
10 h. Arribada a Xèrica. 
10-12 h. Visita cultural al casc antic i al museu municipal. 
12’15 h. Acte institucional. Parlaments: 
Francesc de P. Momblanch: “Els cronistes i l’any Jaume I” 
Josep L. Domènech: “El pas de Jaume I per Xèrica”.  
Conferència de Vicente Vallet Puerta, cronista de Xelva i 
el seu vescomtat. 
13’30 h. Parlaments finals de l’alcalde de Xelva Jerònim 
Torralba Rullo i de Xèrica AmadeuEdo Salvador. 
Descobriment d’una làpida commemorativa de 
l’Associació de Cronistes del Regne de València amb 

motiu del pas de Jaume I per  les terres de l’Alt Palància. 
14’30 h. Dinar. 
16’30 h. Eixida cap a València amb la possibilitat de visitar 
la Cartoixa de Val de Crist. 
NOTES:  
a) Tenen preferència a inscriure’s els cronistes i les seues 
consorts. 
b) El preu que es calcula dels costos es de 20 € 
(aproximadament) del dinar a més de l’autobús. 
c) Per a poder inscriure’s haurà de fer-se telefonant a 
Francesc de P. Momblanch (679 73 15 05) o Josep R. 
Sanchis (659 28 58 51). 

VIATGE CULTURAL I ACTE INSTITUCIONAL A XÈRICA 
7 DE FEBRER DE 2009 

EN LA MUERTE DE UN GRAN CRONISTA 
Nuestro buen amigo y eficiente colaborador, 

Emilio Llueca Ubeda, miembro de nuestra Junta 
de Gobierno, falleció el día 14 del pasado mes de 
noviembre. 

Uno de sus últimos deseos, cumplido por 
los Cronistas, fue reunirnos en su querida ciudad 
de Sagunt con ocasión de la ultima   Asamblea, 
donde le fue dedicado un sencillo, pero emotivo, 
homenaje, con entrega de una placa dedicada, 
que recibió su hijo Albert. Llueca quería, sin 
duda, despedirse de todos los amigos. Su penosa 
enfermedad, que lo tenia sumamente postrado, 
se lo impidió, pero si ello fue causa de su 
ausencia física, estuvo presente en la jornada de 
Sagunt en el recuerdo de todos sus colegas que 

fueron obsequiados, por su expreso deseo, con 
el último de sus libros, su magnifico “Diccionari 
Biográfic del Camp de Morvedre”. 

Emili Llueca, como de todos es sabido, era 
Cronista Oficial de Benifairó de les Valls, 
Benavides y Quartell, y con su muerte, no solo 
hemos perdido al buen amigo, a la persona de 
bien, sino también a un gran Cronista. 

A su entierro, en un acto de multitudinaria 
presencia de amigos y vecinos de Sagunt, asistió 
también nuestro presidente que, en nombre de 
nuestra Asociación, expreso a la viuda del finado, 
Maria Juesas, y a sus hijos el pésame mas sentido.  

Descanse en paz. 
 



informa de la seua assistència al Congrés d’Història 
de l’Horta Sud en Torrrent a la que van assistir entre 
altres els següents cronistes: Sr. Sanchis, Sr. Royo, 
Sr. Griñó, Sr. Febrer, Sr. Hernández,; Sr. Ruiz. El 
Sr. Doménech proposa recolzar la proposta del Con-
sell Valencià de Cultura amb respecte al canvi de 
denominació de Plaça de l'Ajuntament pel de Plaça 
de Jaume I. S'acorda per unanimitat dels presentes 
recolzar la proposta del Consell Valencià de Cultura 
per a modificar la denominació de la Plaça de l'A-
juntament, de la ciutat de València, per la de Plaça 
el Rei Jaume I i delegar en el Sr. Martí la redacció 
d’un article per a la seua publicació en premsa. 
 
Sessió del 12-02-2008. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presi-
dits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: Es-
tarlich / Moleres / Sanchis / Royo / Martí / Díez. 
Excusen: Gozálbez. Fa acte de presencia el Cronista 
de Serra, Policarp Garay. Lectura de l’esborrany de 
l’Acta nº 1/2008 la qual va ser aprovada per unani-
mitat. El Sr. Martí informa que després de contactar 
amb el nou Cronista de Gata de Gorgos, Miguel 
Vives Signes, este li ha remés carta sol·licitant in-
grés en esta Associació i certificat de l'Ajuntament 
de Gata de Gorgos en el que consta el seu nomena-
ment en el Ple Municipal del dia 27 de novembre 
del 2007. En el mateix Ple es va nomenar Cronista 
Honorari de Gata de Gorgos a Antonio Salva Rose-
lló. El Sr. Momblanch comunica l'informe que està 
realitzant recolzant la proposta de nomenament de 
Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Reverendís-
sim i Excel·lentíssim Senyor Cardenal Arquebisbe 
de València D. Agustín García Gascó. El Sr. Presi-
dent glossa l'importantíssim currículum personal i 
les qualitats intel·lectuals de l'Arquebisbe de Valèn-
cia. El Sr. Momblanch dóna l’enhorabona al Sr. 
Martí pel seu article publicat en el diari Levante de 
València amb motiu de l’acord adoptat per esta Jun-
ta de Govern de recolzar la proposta del Consell 
València de Cultura respecte de la denominació de 
l'actual Plaça de l'Ajuntament per el de Plaça de 
Jaume I. El Sr. Momblanch Comunica el nomena-
ment de Gonçal Pérez Pavia. com nou Cronista de 
Gaianes. Així també informa de la carta remesa per 
la Societat Valenciana d’Agricultura i Esports 
agraint la nostra adhesió a la sol·licitud per a la con-
cessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València 
per a esta Reial Societat. A més, dóna conte de la 
visita dels Cronistes de l'Associació a l’exposició 
“Visions d'Espanya” de Joaquín Sorolla. 
Josep Martí Coronado 
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes. 

Sessió del  09-01-2008. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i presidits 
per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: Sanchis / 
Martí / Doménech / Guerrero / Ventura / Díez / Go-
zálbez / Casimiro. Excusen: Royo / Huguet. Lectura 
de l’esborrany de l’Acta nº 8/2007 la qual va ser 
aprovada per unanimitat. Llibres rebuts: “Un segle 
de patronatge. La Mare de Deu dels Desamparats. 
Muro 1907-2007”. Autora: Elia Gozálvez Esteve. 
“Torrens” Publicació de l’Arxiu Biblioteca i Museu 
de l’Ajuntament de Torrent, 2006. “Llibre Blanc de 
l’Ús del Valencià. I. 2004” Col·lecció Recerca de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Sr. Martí a 
enviat la següent correspondència: Cartes de condol 
a familiars i Ajuntaments respectius per la mort dels 
Cronistes Oficials de Callosa de Segura i Chera. Ai-
xí També carta de agraïment, acusant rebut al Servei 
de Publicacions de l’Ajuntament de Teulada pel Lli-
bre “Els  noms de lloc i de persona  del municipi  de 
Teulada  (La Marina Alta)”. Autor: Joan Ivars Cer-
vera. El Sr. Momblanch informa de la carta remesa 
pel secretari de la Reial Societat Valenciana d'Agri-
cultura i Esports en què amb motiu del seu cent cin-
quanta aniversari sol·liciten l’adhesió d’esta Associ-
ació a la sol·licitud a l'Ajuntament de València de la 
concessió de la Medalla d'Or de la ciutat. S’acorda 
adherir-se a la sol·licitud a l'Ajuntament de València 
per a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de 
València a la Reial Societat Valenciana d'Agricultu-
ra i Esports, amb motiu del cent cinquanta aniversari 
de la seua fundació. El Sr. Momblanch informa de la 
seua assistència al Col·loqui d'Onomàstica de l'Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua, en la que es va ofe-
rir un homenatge a Francisco Giner Perepérez Cro-
nista Oficial de Cullera. El Sr. President, en nom de 
l'Associació de Cronistes, va dirigir unes paraules 
d’elogi al Sr. Giner. El Sr. Doménech com a mem-
bre de l'AVL, i en nom de l'Acadèmia, agraïx al Sr. 
Momblanch la seua assistència al citat acte i la seua 
encertada intervenció. També anima als Cronistes a 
què assistisquen a este tipus d’actes que són de tanta 
rellevància. El Sr. Momblanch obri un nou torn de 
paraules sobre l’organització de la XXVII Assem-
blea de l'Associació Cronistes Oficials a celebrar el 
mes d’octubre del 2008. S’acorda: Delegar en el Sr. 
Martí per a que, tal com va proposar en el torn de 
paraules referent a este tema en l’anterior reunió 
d’esta Junta (Acta 8/2007, de 13-11-2007), coordine 
amb el Cronista Oficial de Castelló l’organització 
d’una de les jornades de la citada Assemblea en la 
Ciutat de Castelló, informar-li dels detalls organitza-
tius. El Sr. Ventura comenta la possibilitat que una 
altra jornada de l'Assemblea es realitze a Xàtiva i 
realitzarà les gestions oportunes. El Sr. Momblanch 
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