
  

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS 
www.cronistesdelregnedevalencia.org 

C R O N I C Ó  
 
 
 
A N Y :  2 0 1 3  
È P O C A :  I I  
N Ú M . :  5 3  

JORNADA HOMENATGE A VICENTE VALLET PUERTA 
Com informaren a l'anterior “Cronicó”, inserim el programa de l'homenatge que la nostra 
Associació dedica a la memòria del nostre company Vicente Vallet Puerta, pel qual 
convidem a tots els Cronistes. 

 

Chelva, Saló d'Actes del M.I.Ajuntament 
dissabte 27 d'abril del 2013 

 
11 hores: 

Presentació de l'acte per part del Sr. Josep Ramon Sanchis, Secretari de l'Associació de Cronistes Oficials del 
Regne de València. 
Parlament del Sr. Francisco de P. Momblanch García, President de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne 
de València. 
 
11'20 hores: 

Conferència: “Vicente Vallet Puerta, cronista del vizcondado de Chelva", a càrrec del Sr. Jerónimo Torralba Rull, 
exalcalde y Cronista Oficial de Chelva. 
 
11,40 hores: 

Ponència "El Señorío de Chelva y sus señores. Siglos Xlll y XlV. Los linajes de los Azagra y los Jérica", a càrrec 
del Sr. Josep Lluís Doménech Zornoza, Cronista adjunt de les viles de Tous i Xérica, Cronista Oficial d'Alberic i de 
la Rivera Alta del Xùquer. 
 
Ponència "Las cartas pueblas del Valle del Río Chelva", per part del Sr. Manuel Febrer Romaguera, Cronista 
d'Alcàsser. 
 
Ponència "Vallet en La Fénix Troyana", a càrrec del Sr. Manuel Portolés Sanz, director de l'Associació Cultural "La 
Fénix Troyana”. 
 
12,40 hores: 

Ponència "Vallet un “mojete” en nuestras vidas", a càrrec del Sr. Baltasar Torralba Rull. 
 
13 hores: 

Parlament del Sr. Amadeo Edo Salvador, Alcalde de Xèrica. 
Parlament final, per part de la Sra. Cristina García Zapater, Alcaldessa de Chelva. 
 
13,15 hores: 

Descobriment de placa recordatori: 
 

L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS 
DEL REGNE DE VALÈNCIA a la memoria de Vicente Vallet Puerta, 

Cronista del vizcondado de Chelva. 
CHELVA, 27-IV.-2013 

 
 
S'adverteix a tothom que cadascú anirà pels seus mitjans. Caldria que els interessats avisen si pensen assistir-hi, 

així com si es quedaran o no al dinar (cost aproximat de 15 €uros). Els avisos es faran al Sr. Momblanch 
(679731505) o al Sr. Sanchis (659285851) 
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El nostre col·lega Agustí Ventura i Conejero ha publicat fa poc dos llibres. El primer amb quasi 300 pàgines, de tamany 
reduït en quart, editat per ULLEYE, editorial de Xàtiva, es titula “LA CATEDRALITAT DE XÀTIVA, I ELS CON-
VENTS DE LA CIUTAT”. La primera part més extensa tracta del llarg procés històric de la pretensió de la ciutat de 
Xàtiva de recobrar el bisbat d’època visigoda des de la conquista i des de Jaume II, que és el primer que planteja la qüestió 
en 23 de novembre de 1317 fins al trienni liberal (1820-1823) en que està a punt de aconseguir-ho el diputat a les Corts de 
Cadis el xativí Joaquim Llorenç Villanueva. La segona part fa una relació dels 11 convents per orde cronològic des de la 
conquesta a la desamortització: mercedaris, dominicans, franciscans, trinitaris, Montsant, Santa Clara, Consolació, Agus-
tins, Carmelitans, Alcantarins i Caputxins. 
El segon llibre, editat per la Diputació de València amb moltes il·lustracions en color, i 6 mapes i 154 pàgines, tamany 
foli, es titula “EL TRACTAT D’ALMISRÀ I LA GOVERNACIÓ DELLÀ XÚQUER FINS AL RIU DE XIXO-
NA”. La primera part és un comentari de la Crònica del Rei en Jaume dels capítols dedicats a la conquista d’Alzira, Xàti-
va, Biar i Dènia, etc., relacionats amb la toponímia actual i els fets històrics del moment de l’ALTRE REGNE, la gover-
nació dellà Xúquer i el tractat d’Almisrà, que cada 25 d’agost es representa en Camp de Mirra. La segona part és una rela-
ció de la documentació que es conserva sobre aquella governació en l’època foral, les funcions judicials i militars del go-
vernador, que sovint era alcaid del castell de Xàtiva, els oficials de la cort del governador, acabant amb un dels darrers 
governadors Don Ventura Ferrer, a partir de 1686, que es va enfrontar a la revolta de la Segona Germania en la batalla de 
Setla de Núñez. 

  

CABANILLES, 300 ANYS EN LA MEMÒRIA 
La basílica de Sant Jaume ha acollit la presentació d’un dels treballs definitius sobre la vida i trajectòria 
musical de Joan Baptista Cabanilles, considerat pels experts com un dels compositors per a orgue més 
importants de la història de la música. 

El cronista d’Algemesí Francisco J. Llácer, ha coordinat un grup d’especialistes en el volum Cabanilles, 
300 anys en la memòria. Esta edició de l’Ajuntament d’Algemesí arreplega les aportacions de les jorna-
des sobre cabanilles que s’han dut a terme amb motiu de la commemoració del tercer centenari de la se-
ua mort. Es tracta d’investigadors valencians les aportacions dels quals situen l’insigne organista en el 
seu temps, la seua vida i el seu llegat. 

D’esta manera, José Climent, el canonge prefecte de música sacra de la catedral de València, de la qual 
ha sigut organista primer durant més de 30 anys, i director honorari del Conservatori Municiap “José 
Iturbi” de València, repassa la vida i obra de Cabanilles, així com el seu treball com a organista titular de 
la catedral de València. 

Per la seua banda, Josep Lluís Domingo, director de l’Institut Universitari de Música Sacra “Papa Ale-
xandre VI” de la Universitat Catòlica de València, se centra en aspectes com les seues composicions, la 
seua aportació a la música religiosa, i les seues formes i tècniques musicals. 

Vicent Gimeno, de la Universitat Catòlica de Valencia, ha duta a terme un treball sobre les consideraci-
ons poètiques en les composicions de Cabanilles. El cronista de la ciutat, Francisco J. LLácer, situa 
l’organista Cabanilles en el context històric de la música de Cabanilles i la seua importància en la història 
de la música i la seua pervivència en l’actualitat. 

Francesc Villanueva aporta a este estudi diversos aspectes de la vida privada de Cabanilles com la seua 
família i la vocació religiosa. 

Totes estes aportacions estan avalades amb citacions, transcripcions històriques i referències bibliogràfi-
ques que serveixen per`què els investigadors puguen aprofundir en la vida i obra de l’organista Cabani-
lles de qui Algemesí, la seua ciutat natal, ha commemorat el 300é aniversari de la seua mort. 

En l’acte de presentació intervingueren el regidor de cultura, Gabriel Palop; el cronista de la ciutat Fran-
cisco J. Llácer; l’alcalde d’Algemesí, Vicent Ramón García Mont, i el rector de la basílica de Sant Jaume, 
Jesús Corbí. L’organista Vicent Ros interpretà diverses peces de Cabanilles com a cloenda de l’acte. 

ELS LLIBRES DELS CRONISTES 



La molt il·lustre i valenciana institució dels “Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer” s'ha dirigit a la nostra Associació, 
per mitjà de dues cartes del seu Lloctinent General al nostre President, i de l'Almoiner, responsable del treball 
mamprés, als Cronistes en general, en sol·licitud de col·laboració, per part d'estos, que se concreta en lo següent: 
El referit Capítol de Cavallers Jurats ha creat una Comanda d'Estudis dels Territoris Vicentins encarregada de preparar 
una “Geografia Vicentina” que inventarie el patrimoni material i intangible relacionat amb Sant Vicent Ferrer i, 
estimant que els Cronistes del Regne de València “...constituïxen la font que unix al seu rigor historiogràfic la proximitat als 
objectes locals d'estudi”, com es diu en les expressades cartes, sol·liciten d'aquells les dades que s'indiquen en l'adjunta 
enquesta, el contingut de les quals propiciarà material idoni per a la redacció i subsegüent publicació del treball 
expressat. 
L'enquesta, de senzill contingut, s'acompanya seguidament i es prega que, una vegada contestada, es remeta al 
responsable de la Comanda de Territoris Vicentins, HC. D. José R. Crespo Iranzo, i correu  jrturvales@yahoo.es, i per 
a constància de la col·laboració de la nostra Associació, es remeta també al correu  jrsanchis@yahoo.es, del nostre 
Secretari Jose Ramón Sanchis Alfonso. 

ENQUESTA 
NOM DEL O DE LA CRONISTA: 
 

MUNICIPI: 
 

EN EL SEU MUNICIPI O MUNICIPIS DE LA SEUA COMARCA: 
 

1.-  ÉS SANT VICENT FERRER PATRÓ O COPATRÓ? 
 

2.- EXISTIX ALGUNA TRADICIÓ SOBRE FETS REFERITS A LA VIDA I OBRA DE SANT VICENT 
FERRER? 
 

3.- ES REALITZA ALGUN ACTE EN HONOR A SANT VICENT FERRER? 
 

4.- EXISTIX ALGUN MONUMENT, ESGLÉSIA, ERMITA, ORATORI, ETC. DEDICAT AL CULTE 
DEL NOSTRE SANT PATRÓ? 
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CAVALLERS JURATS DE SANT VICENT FERRER 

Antella ya tiene un museo etnográfico de propiedad particular, museo que cuenta con diversas secciones completamen-
te distintas ya que entre sus más de 400 objetos que están expuestos se pueden contemplar colecciones de fotografías, 
de carteles de toros, de litografías, plotters y otros elementos. 
La colección de carteles de toros que arranca de finales del siglo XIX cuenta con 23 carteles de diversas corridas cele-
bradas en distintas plazas de toros de España y de Francia. 
Hay dos colecciones de fotografías, una de ellas compuesta por 40 unidades sobre el tema de inundaciones históricas 
del Xúquer, y la otra está compuesta por 30 fotografías de picaportes que a día de hoy aún se conservan en muchas 
puertas de algunas casas de la villa. 
El número de litografías es de 22 y en las mismas están representados animales y plantas que encontraron los españoles 
en alguno de sus viajes a América después del descubrimiento del continente americano por Cristóbal Colón. 
En el apartado de utensilios domésticos podemos ver desde elementos de cocina hasta los propios de la matanza, tales 
como librillos, jarras de barro cocido, jarrones de orza, cuchillería de matanza e incluso una cocina de carbón. También 
contiene hornillos de brasas, de petróleo, infiernillos, candiles, carbureros, palmatorias, etc. 
En la sección de audiovisuales encontramos desde un aparato de morse, hasta emisoras de radio y radiorreceptores de 
lámparas. Máquina de cine mudo, otra de 8 mm. Sonoro, y un proyector de cine del antiguo sistema cinemascope. Se 
complementa la parte del cine con una colección de programas de cine de mano y un fotograma de una película. 
Otro apartado que destaca por su importancia es el dedicado a la agricultura que contiene instrumentos manuales, otros 
de arrastre de animales como arados, ganchas, carros de tierra, trolech, y elementos de ayuda como palas, rastrillos, sur-
cadores de arroz. Además contiene aparejos para transporte como unas aguaderas de esparto, aixabegones de cordeta, 
serón de esparto, portadoras de madera, y otros componentes. 
También hay una muestra religiosa con plotters que reproducen las capillas de la Iglesia parroquial de la Purísima y una 
pequeña muestra política con un poster de la República y objetos diversos de la etapa del general Franco. 
Como colofón de la originalidad de este museo, encontramos una gran biblioteca tanto por su extensión de volúmenes, 
mas de 2.000, como por la diversidad de los temas que contienen. Además almacena una colección de documentos 
antiguos que están en proceso de catalogación. 

MUSEO ETNOGRÁFICO DEL CRONISTA RAMON ESTARLICH 



I sense altre assumpte, a les 20’30 h. El Sr. President dóna 
per conclosa la sessió. 
 
Sessió 01/10/2012 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l'Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València celebrada el dia 1 
d’octubre de 2012 a l’Ateneu Mercantil de València. 
ASSISTENTS: Momblanch García/ Estarlich Candel/ San-
chis Alfonso/ Doménech Zornoza/ Ventura Conejero/ Martí 
Coronado / Civera Marquino / Casimiro Campos /  Vallet 
Puerta, secretari d’actes. 
EXCUSEN: Royo Martínez. 
A las 19’25 h., el President Sr. Momblanch obri la sessió. 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
Pel Sr. Vallet,  se procedeix a repartir entre els presents una 
copia de l’acta núm. 6/2012. S’aprova per unanimitat. 
INFORME DEL SR. SECRETARI GENERAL 
Informa que se ha donat d’alta en l’Associació el Cronista de 
Chera, D. Antonio García Lacruz. 
Que la convocatòria de la propera Assemblea eixirà publica-
da en el “Cronicó”. 
Que ha d’efectuar-se el “dipòsit legal” per la publicació de la 
“Crónica” de l’Assemblea de l’any 2010. S’acorda parlar 
amb la Impremta Nácher. 
INFORME DEL SR. PRESIDENT. 
1) Sobre la ubicació de la “Biblioteca de l’Associació, infor-
ma que ha parlat amb Julio Balaguer, de l’Ateneu Mercantil, 
qui li comentà que no tenien espai suficient per a poder ac-
ceptar el depòsit, per el que era inviable. També, que ha par-
lat sobre la qüestió amb Jesús Huguet, qui li ha suggerit ubi-
car-la a la Biblioteca Valenciana. S’acorda seguir fent gesti-
ons i la possibilitat d’ubicar la nostra biblioteca en alguna de 
les entitats culturals valencianes. 
2) Informa que el passat dia 19 de setembre va estar amb el 
Sr. Doménech en Alberic per preparar la celebració de la 
segona jornada de l’Assemblea del dia 27 d’octubre. Van ser 
rebuts per l’alcalde i el regidor de cultura. 
3) Sobre els llibres per obsequiar als cronistes que participen 
a l’Assemblea. Bankia ens regalarà les publicacions: 
“Atesorar” i “Paisajes Fortificados”. Al Consell Valencià de 
Cultura, s’ha sol·licitat a Pedro Izquierdo les següents publi-
cacions: “Judios y Juderías de la Comunidad Valenciana”, 
“Los Orígenes de la Industria de la Lana” i “Eduardo Bos-
cá”. Per últim, que estan per concretar els llibres que poden 
oferir-nos l’Ajuntament i la Diputació Provincial de Valen-
cia. 
4) Informa sobre la possibilitat de quedar-nos llibres de la 
Assemblea de RAECO celebrada a València l’any passat. 
S’acorda consultar amb RAECO la quantitat. 
5) Se acorda, després de l’oportuna deliberació, regalar pla-
ques als Ajuntaments de Tous, Alberic i Llíria, i als confe-
renciants que intervindran a l’Assemblea.  
6) S’acorda homenatjar als  nostres companys D. Juan Mole-
res, Cronista de Sollana, i a D. Jesús Emilio Hernández, Cro-
nista d’Albal. 
7) Se acorda satisfer diverses despeses. Pagament de 
l’autobús i altres despeses del viatge a Burgos i San Salva-
dor de Oña. Despeses del viatge a Tous i Alberic. 
I sense altre assumpte, a les 20’30 h. el Sr. President dóna 
per conclosa la sessió. 

Sessió 10/09/2012 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l’Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València celebrada el dia 
10 de setembre de 2012 a l’Ateneu Mercantil de València 
ASSISTENTS: Momblanch García / Estarlich Candel / San-
chis Alfonso / Doménech Zornoza / Royo Martínez / Ventu-
ra Conejero / Civera Marquino / Casimiro Campos / Vicen-
te Vallet, secretari d’actes. 
EXCUSEN: Moleres Ibor / Galiano Pérez. 
A les 19’15 h., el President Sr. Momblanch obri la sessió. 
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

Pel Sr. Vallet, se procedeix a repartir entre els assistents una 
copia de l’acta núm. 5/2012. S’aprova per unanimitat. 
INFORME DEL SECRETARI GENERAL 

Posa en coneixement de la Junta que ha portat a la imprem-
ta la “Crónica” de l’Assemblea de 2010. Aquells que no han 
lliurat la comunicació hauran de portar-la personalment a la 
Impremta Nàcher.  
INFORME DEL PRESIDENT 
1.- Proposa a la Junta donar o cedir la nostra biblioteca a 
una institució que permeta el seu accés als “Cronistes”. Sor-
geix en el debat  l’Ateneu Mercantil de València, a qui 
sol·licitarem en contraprestació que els cronistes acreditats  
puguen  fer ús de la seua biblioteca i hemeroteca. S’acorda 
incloure la proposta en l’orde del dia de la propera 
l’Assemblea. També s’acorda inventariar l’Arxiu de 
l’Associació.  
2.- Informa que el dia 18 d’agost a estar a Caudiel en la 
presentació del llibre publicat pel Cronista D. Teodoro Ló-
pez. 
3.- Informa que ha rebut de l'Acadèmia de la Llengua Va-
lenciana una carta en la que autoritza  al seu acadèmic D. 
Josep Lluis Doménech Zornoza a impartir una conferència 
en la propera Assemblea de l’Associació de Cronistes Ofi-
cials de València, que tindrà lloc el dia 28 d’octubre de 
2012 sobre el tema: “Teodoro Llorente: patriarca de la re-
naixença”. 
4.- Informa que també que ha rebut una carta de 
l’Ajuntament de València en la que confirma la reserva del 
saló d’actes del Museu de la Ciutat de València pel dia 26 
d’octubre de 2012. 
5.- Sobre l’Assemblea, pel Sr. Doménech Zornoza 
s’informa que està tot dispost per a la visita a Tous i Albe-
ric. L’únic  inconvenient es que el restaurant estarà uns dies 
abans de la nostra visita de vacances i vol saber el número 
aproximat de persones que assistiran. També ens comunica 
que el menú se basa en unes entrades, gaspatxo manxec i 
postres. En Alberic ens regalaran un “panquemao”. 
Sobre l’acte de clausura el Sr. Momblanch informa que 
tindrà lloc a l’Ajuntament de Llíria. 
En quant al tema dels llibres s’intentarà que l’Ajuntament i 
el Consell Valencià de Cultura els porten al Museu de la 
Ciutat. 
6.- Sobre el viatge a Burgos s’informa que ja s’ha remés el 
programa mitjançant el “Cronicó”. 
7.- S’aprova satisfer diverses despeses. A l’empresa 
“Estudio 55” per la renovació del domini i posting de la 
web dels  cronistes. A Pepe Royo per les despeses del 
“Cronicó”. A Paco Momblanch per despeses derivades del 
seu viatge a Caudiel. 
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JUNTES DE GOVERN 


