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CAMINS D'ART

L

a nostra associació ha
organitzat, pels Cronistes
i familiars, un viatge a Alcoi a
fi de conèixer l’exposició que,
sota el genèric títol de
“Camins d'Art”, ha organitzat
la Fundació de La Llum de
les Imatges, i que tindrà lloc
el dissabte dia 18 del mes
de juny. Dita exposició està
situat en tres seus: La Església
de Santa Maria; Capella de la
Verge dels Desemparats, i
Capella de l’Antic asil de Germanetes dels Pobres i Ancians Desemparats.
En la primera que visitarem (Santa Maria) s’ha efectuat
una restauració important del temple de planta rectangular, tres naus amb creuer que ocupa l’ample del temple, sobre el que s’alça la cúpula de 13 cm. de diàmetre. En susdit temple, apart les pintures murals i altres,
s’exhibeixen peces de gran format que representen als
patrons principals: Sant Jordi, Sant Cristòfol, els Sants
de la Pedra, Sant Miquel, Santa Cecília, Sant Joan, Santa Margarida, així com una important secció de documents i tèxtils que s’han situat en la capella de la Comunió, i podem veure un audiovisual sobre els diferents
patronatges.
La segona de les seus (Capella de la Verge dels Desemparats),
propera a Santa Maria, on es troba en la part antiga de
la població. La seua construcció és del s. XIX (184852), d’estil neoclàssic d’una sola nau, on s’ha efectuat
una restauració integral que ha suposat salvar la capella, que es trobava en avançat estat ruïnós i que pot
contemplar-se restaurada, amb les pintures al fresc de
Vicente Castelló (1851) que estaven molt danyades per
filtracions d’humitats. S’ha descobert, en la restauració, un llenç bocaport d’uns 3 x 2 mts, ocult darrere la
fornícula de l’altar, que representa la patrona i titular
de la capella, la Verge dels Desemparats, que s’ha restaurat i collocat en la susdita fornícula. Així mateix
s’exhibeix una selecció de peces arqueològiques i pintures de tema marià, i se projecta un audiovisual sobre
els edificis religiosos d’Alcoi.

L’última de les seus, alberga el cicle festiu nadalenc, amb una
important iconografia de la Sagrada Família, pastorets,
reis mags, etc.. Hi ha que recordar la pràctica betlenista
i les tradicions al voltant d’esta temàtica, recordant a
l’efecte el ja famós “Betlem de Tirisiti”. Amb independència del contingut expositiu que referim, tractarem de
veure a Alcoi altres llocs (edificis, museus, etc.), per a la
qual cosa està realitzant gestions la Cronista Oficial de
Muro, Elia Gozálbez, qui a mes s’ha ocupat
d’aconseguir i reservar restaurant on podrem degustar
un menjar típic alcoià, de gastronomia singular.
Descrita amb la major brevetat el contingut de
l’exposició de la “Llum de les Imatges”, objecte principal del nostre viatge, hi indiquem el programa.
DISSABTE, 18 DE JUNY
A les 9 hores, des del nº 2 de la Agda. Marqués de Sotelo, de València, eixirem en autocar cap a Alcoi, on
està previst arribar sobre les 10'30 hores.
10'45 hores.- Visita guiada a l’Església de Santa Maria
(primera de les seus descrites), amb una duració aproximada d’una hora. En concloure, ens traslladarem caminant (és zona peatonal) fins la Capella de la Verge dels
Desemparats (segona seu), propera a Santa Maria i situada a la part més antiga de la població. En acabar la
visita ens traslladarem ja transportats a la ja distant tercera i última de les seus referides i, conclosa aquesta,
ens anirem a dinar.
14'15 hores.– Menjar típic alcoià en restaurant que
s’indicarà. Després de l’esmorzar, s’efectuaran les visites
que hem referit i que la nostra companya Elia Gozálbez, de Muro, es troba gestionant.
El viatge està limitat a 35 places i el seu preu estimat es
de 30 € per persona, en dit import s’inclou el transport
en autocar, el menjar i també l’entrada a l’exposició indicada. La citada quantitat s’abonarà en el transcurs del
viatge per a major comoditat. Com indiquem, donat el
limitat número de places, qui desitge assistir-hi, preguem que ho indique amb la major antelació cridant als
telèfons mòbils següents: 679 73 15 05 (Sr. Momblanch) o al 659 28 5851 (Sr. Jose R. Sanchis). Les reserves
es verificaran por rigorós ordre de sollicitud i, completat el número reservat de 35 places, el viatge quedarà
tancat sense més admissions.
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VIATGE A GRANADA
CAP DE SETMANA DEL 13 AL 15 DE MAIG DE 2011

Roser Villanueva Blasco
ls cronistes del Regne de València realitzaren un
viatge d’un cap de setmana a Granada, una de les
ciutats espanyoles més seductores, pels monuments
musulmans i cristians que allotja; una ciutat declarada
per la Unesco “Patrimoni de la Humanitat” l’any
1984.
Eixirem, com és habitual, des del carrer Marqués de
Sotelo, 2, unes vint-i-dos persones entre cronistes i
acompanyants. Gràcies a les gentileses del Sr. Paco
Momblanch que, entre les seues explicacions històriques, el vídeo de música de Manuel de Falla: “Nits en
els jardins d’Espanya”, filmat a l’Alhambra i les seues “delicatessen” alimentícies (papes, grisines, barres energètiques de xocolate, caramels, minichips
Ahoy…) el viatge, d’unes set hores, se’ns féu curt.
De les explicacions del Sr. Momblanch, destacaria les
següents pinzellades: Granada es una ciutat que
s’eleva a més de 750 m del nivell del mar. De tota
Andalusia, este museu a l’aire lliure és una de les ciutats més boniques. A nivell de medicina, Granada és
la pionera, el buc insígnia d’Andalusia. I la seua gran
festa se celebra el dia del Corpus Christi.
En esta ciutat, és on palpem millor la presència i harmonia existent entre les tres cultures: la mora, amb
l’Albaicín, la jueva, amb el Realejo, i la cristiana,
amb el barri cristià (casc antic) de la Universitat de
Dret. Granada s assembla a Roma per les seues set
colines i, com ella, s’estén en barris alts i baixos.
Fou a partir dels regnes de les Taifes, en independitzar-se, quan Granada s’engrandeix. Els Reis Catòlics,
però, conquistaren el 2 de gener de 1492 este darrer
bastió moro nassarí. Després d’esta important i famosa conquesta, Granada assolirà el seu zenit, la seua

E

esplendor cultural, al s. XVI, amb Carles I, gràcies a
uns artistes excepcionals com: Diego de Siloé i Alonso
Cano, entre altres.
Quan l’Emperador Carles I conegué Granada,
s’enamorà d’ella, tant es així que volgué canviar la capitalitat de Castella per la de Granada, i hi volgué també ser soterrat. Però els seus desitjos no s’acompliren.
D’entre els personatges granadins més famosos destaquen: Fra Lluís de Granada, San Juan de Dios,
Alonso Cano, Eugenia de Montijo, Federico García
Lorca.
L’Alhambra és el palau, la construcció no religiosa,
més important musulmana i un dels monuments
d’Espanya més visitat. (Unes set mil persones al dia).
Si Granada és com una gran corona reial, ple de pedres
precioses, l’Alhambra el safir que l’adorna.
Quan menys se n’adonàrem arribàrem, segons l’hora
prevista, a la nostra destinació, “L’hotel Vincci Granada”. Després de prendre allotjament, el xef, gratament,
ens sorprengué amb un dinar de benvinguda: Lasanya al
graten, un salmó al forn exquisit i una tulipa de gelat, la
qual cosa s’agraí molt.
Cap a les 17 h, mamprenguérem la visita cultural d’esta
bella ciutat. El primer monument visitat fou la
“Catedral de Granada”, iniciada en estil gòtic, continuada per Diego de Siloé en estil renaixentista i acabada en estil barroc. Impressiona en les seues dimensions,
en planta i altura, així com les seues cinc naus, amb
capelles laterals i girola. El temple, que es començà a
construir l’any 1522, fou inaugurat oficialment el 1561,
encara que no s’acabà fins el 1703, amb destacada participació d’Alonso Cano que dissenyà la façana.
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Després, contemplàrem en la “Capella Reial”, els sepulcres dels Reis Catòlics, esculpits per Fancelli amb marbre
de Carrara. En la cripta, descobrírem els sarcòfags on es troben els seus cossos, així com els de Joana, la folla i el
seu marit, Felip, el Bell. El retaule de l’altar major de la Capella, de grans dimensions és obra de Felip Vigarny.
Als seus peus, als costats, destaquen les escultures de Ferran i Isabel, atribuïdes a Diego de Siloé. Al costat de la
catedral, s’erigeix, impressionant, la “Madraza”, antiga universitat àrab restaurada fa només tan sols dos dies:
l’11 de maig. Seguint el carrer, visitàrem la típica Plaça de Bib-Rambla i antics carrerons comercials de
l’Alcaiceria (mercat d’artesania). Creuant el carrer de Reis els Catòlics, ens dirigírem al Corral del Carbó, antiga
“alhondiga” àrab, de la qual destaca l’arc de ferradura de la seua façana i la seua galeria superior. Just al costat,
contemplàrem el Palau dels Ducs d’Abrantes (S. XVI), amb façana gòtica i elements heràldics.
L’Ajuntament de Granada, s’ha erigit a la Plaça del Carme, sobre el solar de l’antic convent carmelità, del qual es
conserva el pati central. Seguint la Plaça d’Isabel la Catòlica, ens acostàrem a la “Casa de los Tiros” (S. XVI),
amb aspecte de fortalesa, hui “Museu d’Història i Artesania de Granada”, contigua a la casa natal del P.
Francisco Suárez, pioner del Dret Internacional, de façana renaixentista.
Esgotats, però contents d’haver contemplat tantes meravelles artístiques, tornàrem a l’hotel per a sopar i
descansar. A l’endemà coneguérem Daniel, el guia contractat per a ensenyar-nos “Las Alpujarras granadinas” i
que era català. Però, abans d’endinsar-nos al Parc Nacional i Parc Natural de “Sierra Nevada”, ens aturàrem al
“Monestir de la Cartoixa de l’Assumpció de Nostra Senyora”, un dels singulars monuments, zenit del
Renaixement i del Barroc granadí, que fou iniciada al s. XVI.
Continuarà

ELS LLIBRES DELS CRONISTES

E

l cronista adjunt de Tous i Jérica, Josep Lluís
Doménech Zornoza, en companyia de la filòloga Maria Pilar Doménech Rodríguez i de
l’il·lustrador Jesús Huguet Enguita, ha publicat en
el mes de març del present el llibre Coneguem les
nostres terres 2, editat per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania.
És continuació d’una altra obra, Coneguem les
nostres terres, que els autors van publicar durant
l’any 2010. A l’igual que el primer, el que ara ha
aparegut està escrit seguint el gènere narratiu. Es
tracta de dotze relats on es conta el que el socorre
a un grup de jóvens, entre ells, alguns immigrants,
que recorren algunes comarques de les terres valencianes i, mitjançant el viatge imaginari, conei-

xen les terres, les històries, les tradicions, la geografia i, sobretot, es desperta en el grup un sentiment de solidaritat. Els autòctons valencians també aprenen moltes coses dels nouvinguts. Eixa reciprocitat, amb tot el respecte a la diversitat de
nacionalitat, religions, creences, etc., té com a
base el valencià, la llengua que tots emprem per a
comunicar-se.
Pel camí van trobant-se diversos personatges els
quals els introdueixen en el coneixement de les
terres que van recorrent: funcionaris de
l’ajuntament, alcaldes, regidors, cronistes, periodistes, directors de museus i, contínuament, la
conductora de l’autobús i els monitors dels jóvens
–un monitor i una monitora-, que en tot moment
serviran de guies en el periple per les comarques
que transiten.
En este cas, les comarques per les quals passen
són l’Alt Maestrat, l’Alcalatén, l’Alt Millars, la Plana Baixa, l’Alt Palància, el Racó d’Ademús, el
Camp de Morvedre, l’Horta Nord, el Camp de
Túria, l’Horta Oest i l’Horta Sud, els Serrans o la
Serrania. Donat l’èxit dels dos primers llibres de la
trilogia, no sols es prepara el tercer, sinó, a més a
més una reedició dels dos pimers.
Donem sincerament l’enhorabona als autors i
n’estem segurs que servirà d’ajut no sols a les persones immigrants que volen aprendre valencià,
sinó a tothom. També als cronistes.
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JUNTES DE GOVERN
Sessió 24/2/2011
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l’Associació
de Cronistes Oficials del Regne de València celebrada el
dia 24 de Febrer del 2011 en el Palau de la Llotja de
València.
ASSISTENTS:
Momblanch García / Moleres Ibor / Sanchis Alfonso /
Ventura Conejero / Martí Coronado / Civera Marquino /
Gozálbez Esteve / Casimiro Campos / Vicente Vallet,
Secretari d'Actes.
EXCUSEN LA SEUA ASSISTÈNCIA:
Doménech Zornoza / Royo Martínez / Guerrero Carot /
Sala Aniorte / Galiano Pérez / Pelejero Vila.
A les 19 hores 55 minuts, després de romandre els assistents quasi una hora acondicionant l'arxiu que posseïm
en la Llotja, el President Sr. Momblanch va obrir la sessió que es va celebrar en el Saló del Consolat del Mar.
INFORME DEL PRESIDENT
2.1 El Sr. President informa que s'ha rebut una carta del
CEU, Institut d'Humanitats Ángel Ayala, informant que
del 5 al 7 d'abril del 2011 se celebrarà el II Congrés
Universitari d'Història Comarcal sobre “La Comarca:
Diacronial i Substrat, factors físics i humans en acció”,
que tindrà lloc a València al Palau Colomina i en l'Aula
Magna de la Facultat d'Humanitats de la Universitat
CEU Cardenal Herrera Alfara del Patriarca, invitant-nos
a participar en qualsevol de les seues modalitats i animant-nos a presentar un resum de la comunicació que
pretenguem presentar abans del dia 1r de març. S'acorda
arxivar la susdita carta.
2.2 El Sr. President informa que s'ha rebut un sobre de
l'Ajuntament de Nules amb els Butlletins d'Informació
“Noulas” núms. 312 i 313. S'acorda arxivar els Butlletins remesos.
2.3 Pel Sr. President es va proposar que havent-se previst realitzar un viatge a Granada i les Alpujarras durant
els dies 8, 9 i 10 d'Abril proper, pel Sr. Doménech s'ha
proposat retardar-ho fins al mes de Maig. Es va acordar
pels membres de la Junta presents fixar els dies 13, 14 i
15 per a la realització de l'indicat viatge, segons la proposta del Sr. Doménech que ens ha transmés el Sr.
Momblanch, qui, a més, va informar que l'hotel triat és
el Vinci Granada i que encara que ja hi ha un estudi sobre el preu per persona es concretarà en la propera junta
de govern, podent així incloure en el mateix les despeses
per guia i entrada en l'Alhambra.
2.4. Pel Sr. President s'informa que la Corporació Municipal d'Estivella ha comunicat que ha procedit al nome-

nament d'un nou cronista, D. Lluís Mesa i Reig, sent invitat a l'acte que s'ha decidit celebrar pel seu nomenament el dia 4 de març pròxim. Així mateix va informar
que assistirà acompanyat pel Sr. Vallet, i que convida a
tots aquells que així mateix vullguen acudir.
2.5. Pel Sr. President s'informa que l'Arquebisbat de València ha contestat a la carta que li remetérem on informa
que la visita sol·licitada tindrà lloc a partir del mes d'abril
pròxim.
2.6. Pel Sr. President s'informa que per ara no s'ha rebut
contestació a la carta que li remetérem al president Francesc Camps, sol·licitant-li audiència per a agrair-li personalment la concessió de la Medalla al Mèrit Cultural.
2.7. A instàncies del Sr. President s'acorda per la Junta
fixar la suma de 25 cèntims d'euro per quilòmetre per a
cobrir despeses de gasolina en aquells viatges en què el
Sr. President o qualsevol altre membre de la Junta haja
de traslladar-se amb el seu propi vehicle per a representar
a l'Associació.
INFORME DE SECRETARIA
Pel Sr. Sanchis s'informa que per l'Ajuntament del Villar
s'ha anomenat a D. Cèsar Salvo com nou cronista de la
localitat, company que de forma expressa ens ha informat
dels seus desitjos d'integrar-se en l'Associació, per la
qual cosa acompanya el seu currículum i una fotografia
perquè se li expedisca el pertinent carnet.
PRECS I PREGUNTES
4.2 Dins d'este apartat, pel Sr. Vallet es va informar que
conforme va quedar acordat en l'acta anterior el nostre
company Sr. Sala té ja en el seu poder la clau que li permet penjar les notícies que produeixen els nostres associats en la pàgina web. Que, a més, el Sr. Doménech, director de la pàgina web, ha parlat amb la persona que
porta fins a la data la indicada pàgina fent-li saber la nova situació, persona que continuarà cobrant pels seus
treballs fins al primer trimestre del corrent any. Així mateix, el Sr. Doménech i el Sr. Sala, per mitjà de persona
interposada, han acordat conforme era el sentir general,
que el Sr. Sala procedirà igualment a pujar a la pàgina
web nostres “Cròniques”, i està pendent de què li siga
lliurada la clau per a la dita tasca. I que basant-se en el
dit acord i a instàncies del Sr. Sanchis, el Sr. Vallet va
estar en el dia d'ahir en Gràfiques Nácher sol·licitant-los
una còpia en pdf de les indicades cròniques, que seran
remeses al Sr. Sala quan tinga el vistiplau del Sr. President i de la resta de membres de la Junta de Govern.
I sense un altre assumpte que tractar, sent les vint hores
cinc minuts, el Sr. President va donar per conclosa la
sessió.

