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DESPRÉS DE LA XXXI ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA.  

RESUM I GRATITUD

Com tots coneixeu, la XXXI Assemblea de la nos-
tra Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València (ACORV) va tenir lloc durant els dies 28, 
29 i 30 del passat mes d'octubre. Els col·legues 
assistents van poder obtenir un directe i personal 
judici sobre el contingut i desenvolupament d'a-
questa última Assemblea, a la qual van dedicar 
les seues ponències, moltes de les aportacions de 
les quals ho van fer sobre el tema proposat, amb 
motiu del centenari de l'Ordre Dominicana. 
El dia inaugural, 28 d'octubre, l'Assemblea va te-
nir el marc tradicional de la ciutat de València, on 
es van celebrar tots els actes programats, desta-
cant-ne la magnífica conferència, il·lustrada amb 
projeccions, que sobre “Jaume I i els càtars valen-
cians”, va pronunciar l'Il·lm. Sr. D. Jesús Huguet 
Pascual, secretari del Consell Valencià de Cultura  

i Cronista de la Pobla Llarga i de Portell de More-
lla. Així mateix i en l'acte inaugural, es va rendir 
un homenatge íntim, per la seua llarga i destacada 
actuació com a Cronista, als quatre companys 
següents: De Rafebunyol, Salvador García Llopis; 
de Santa Pola, Maria Sempere Montiel; de Toris, 
Alfredo Hueso Iranzo; i de Torreblanca, Francis-
co A. Roca Traver. 
Van assistir personalment la Cronista de Santa 
Pola, Maria Sempere, i el de Torreblanca, Fran-
cisco A. Roca Traver, els qui, emocionats, van 
rebre de mans del President una placa platejata 
gravada, com a testimoniatge d'aquest homenat-
ge. No van poder assistir personalment, per tro-
bar-se indisposats, els Cronistes de Toris i el de 
Rafelbunyol, en el nom del qual va recollir la pla-
ca d'aquests un afí. 

 

Els Cronistes participants en la XXXI Assemblea davant del Monestir de Santa Maria del Puig (Foto Rovira) 
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Així mateix, en aquesta primera jornada va tenir lloc l'Assemblea General de l'Associació i, en el seu curs, 
l'elecció estatutària d'un terç de càrrecs de la Junta de Govern, sent triats els següents companys: Vice-
president 2º, Juan Moleres Ibor; Sotssecretari 2º, Amadeo Civera Marquino; Vocal 3º, Josep Martí Corona-
do; Vocal 4º, Alfred Bernabeu Sanchis; Vocal 6º, Francisco Pérez Puche; Vocal 9º, César Salvo. 
El segon dia d'Assemblea va tenir per marc la industriosa i històrica ciutat d'Ontinyent, sent rebuts a l'A-
juntament per l’alcalde i altres autoritats, i pel cronista oficial, Alfred Bernabeu Sanchis, eficient realitza-
dor d'aquesta magnífica jornada qui, després de celebrar sessió de treball en els locals de Caixa Onti-
nyent, on el President de ACORV va glossar la important figura de l'anterior Cronista, pare de l'actual, va 
guiar la visita a la part antiga i monumental de la històrica ciutat, seguida d'un magnífic esmorzar, bàsica-
ment de gastronomia local. Conclòs aquest, els Cronistes assembleistes es van traslladar al Museu de la 
Festa d'Ontinyent, rebent dels directius explicacions del magnífic contingut sobre la bella festa de Moros i 
Cristians. 
L'última jornada, diumenge 30 d'octubre, va anar el dia dedicat al Puig de Santa Maria. Com a acte prelimi-
nar, els assembleistes, dirigits pel cronista oficial, Julio Badenes, eficaç organitzador d'aquesta jornada, 
es van desplaçar fins a l'històric lloc on es troba l'ermita de Sant Jordi, erigida en record de la victoriosa 
batalla de Jaume I, anterior a la conquesta de la ciutat de València, rebent-ne les adequades explicacions. 
Seguidament, traslladats fins a l'Ajuntament, van ser rebuts per l'alcaldessa i altres autoritats locals i, 
després de les salutacions corresponents, va tindre lloc la visita a l'històric i monumental Monestir del 
Puig, on el cronista Julio Badenes donà les explicacions pertinents de tan important edifici, que acull a 
més el Museu de la Impremta, també visitat. A continuació, es va celebrar l'última sessió de treball, on es 
van exposar les oportunes comunicacions dels assembleistes i, en concloure, es van traslladar fins al fa-
mós Hort de Santa Maria on, convidats per l'Ajuntament, i amb assistència de la seua alcaldessa, van  es-
plèndidament obsequiats, podent degustar productes gastronòmics de la zona i, en particular, l'exquisida 
“Olla de Sant Pere Nolasco” 
En el curs de les sessions de treball dels tres dies d'Assemblea, els Cronistes assistents van rebre impor-
tants lots de llibres, amb els quals van ser obsequiats per Corporacions i entitats diverses. 
Exposat el precedent abreujat resum de la nostra XXXI Assemblea, i reiterant el nostre agraïment a tots 
els que van possibilitar la seua realització, volem expressar a la totalitat dels nostres Cronistes, en nom 
de la Junta de Govern i en el meu propi, el nostre millor desig de felicitat en aquest nou any 2017, recent-
ment estrenat. 

Una cordial abraçada del vostre company, FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA, President  

El cronista de Benimodo, Rafael López An-
drada, va presentar el dia 3 de desembre de 
2016 a la Casa de la Cultura d’aquest poble de la 
Ribera, l’obra “Història de Benimodo. Memòries 
d’un poble”, una recopilació completa de la histò-
ria i del llegat cultural i patrimonial del municipi. 
L’acte va comptar amb la intervenció de l’alcalde, 
Francisco Teruel Machí, així com amb el prolo-
guista de l’obra, el cronista d’Alzira, Aurelià J. 
Lairón Pla. 

L’obra reuneix en dos volums la narració cro-
nològica dels fets ocorreguts en el municipi des 
de temps antiquíssims. El primer volum porta per 
subtítol De la prehistòria a les acaballes del se-
gle XIX, i comprén des de la primera presència 
humana al terme municipal amb els assentaments 
de comunitats prehistòriques de la Cultura del 
Bronze Valencià  fins a la  finalització  del  segle 

 XIX. El segon volum s’anomena El convuls segle 
XX i el començament del XXI, i tal i com indica 
el subtítol narra i presenta els fets i esdeve-
niments ocorreguts al llarg del nou-cents i de 
l’etapa inicial del segle XXI. 

Pel que fa a l’obra, cal indicar que la suma 
del present i passat de Benimodo està disposada 
al llarg de 10 capítols que comprenen tota una 
sèrie d’aspectes antropològics i culturals, 
l’evolució històrica, el poblament i la trama urba-
na, l’activitat econòmica, les infraestructures 
viàries, el component religiós, la transformació 
agrícola, el medi natural, l’organització adminis-
trativa, la demografia rural, els processos polí-
tics, els conflictes bèl·lics, les estructures i re-
lacions socials, els edificis i les institucions, la 
vida quotidiana, festes, tradicions i costums, i 
altres aspectes més.  

RAFAEL LÓPEZ ANDRADA PRESENTA, EN DOS VOLUMS, EL LLIBRE:  

LA HISTÒRIA BENIMODO 
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EN MEMORIA D’UN CRONISTA SINGULAR: 

JOSEP LLUIS DOMÈNECH ZORNOZA 

Un matí del passat mes de setembre, vaig rebre la cridada 

del nostre amic i company, Jesús Huguet, per comunicar-nos 

una mala notícia: Josep Lluís Domènech s'estava morint en 

una clínica de València. Precipitadament vaig acudir al centre 

sanitari, on em van confirmar la situació. Hores més tard, un 

dels fills de Josep Lluís ens va cridar per confirmar l'òbit 

del seu pare. Va ser para tots un dia infaust, que no va haver 

d'existir. 

José Luis Domènech, des de feia ja mesos, no es trobava en 

bon estat de salut, eren plurals les seues malalties, malgrat 

la qual cosa no deixava el seu treball, singularment en el seu 

quefer com a Acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llen-

gua. I aquest dolent estat físic, anava minvant la seva exis-

tència, no solament física, sinó també anímicament, fins a 

l'extrem que, poc abans del passat estiu, conversant amb ell 

precisament, i com a premonició de la seva propera mort, em 

va dir que moriria aviat. Vaig intentar desdir el seu pensa-

ment, reflex del seu estat, però va insistir que les seues 

malalties no anava a suportar-les molt temps. I així, per 

desgràcia, va ocórrer, doncs encara no havia conclòs el 

temps d’estiu, quan ens va deixar per sempre. 

Va nàixer a Alberic (1952) i no va ser llarga la seva existència, doncs amb prou feines tenia 64 anys 

quan va morir, però la seva vida va ser fecunda, com a fruit d'un treball constant, ja que Josep Lluís 

va ser un treballador prolífic (més de cent obres publicades, algunes en vers) eficient, infatigable, 

constant, tenaç. I en tot el seu plural quefer, sempre va haver-hi un denominador comú: la llengua 

valenciana, que indefectiblement utilitzava en tots els actes de la seua vida, tant en expressions 

orals, com en treballs escrits. 

Posseïa nombrosos títols, dels quals destaquem la seua Llicenciatura i Doctorat en Psicologia, amb 

premi extraordinari, sent professor emèrit de pedagogia. La seua activitat fonamental la desenvolu-

pava en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la qual era Acadèmic des de la seva fundació l'any 

2001. Va fundar i presidia l'Associació Cultural “Obres o trobes”. Era, com sabeu, Cronista Oficial 

adjunt de Xèrica i de Tous, Cronista Oficial d'Alberic i Cronista de la Ribera Alta, i va ser durant 14 

anys membre de la Junta de Govern de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, 

ocupant el càrrec de Tresorer. Com és de tots conegut, en l'última Assemblea General de la nostra 

Associació del passat octubre, es va acordar celebrar una jornada en homenatge seu, que es troba 

organitzant-se. Per aquest mitjà de “Cronicó” comunicarem data, lloc i hora de la celebració. 

De la personalitat de Josep Lluís, D. Ramón Arnau, Acadèmic com ell de l'Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, canonge i deà que va anar de la Catedral de València i Catedràtic emèrit de Teologia, de 

formació i pensament tan diferents als de Josep Lluís, va venir a dir en el seu llibre “Record i Pensa-

ment”, on expressa el seu criteri sobre els seus col·legues d'aquesta Acadèmia, el següent: “Josep 

Lluís Domènech, paisà meu, bondadós i treballador tenàs; com ho demostra la seua àmplia obra.” 

Descanse en pau l'amic i company, Cronista singular, que va anar Josep Lluís Domènech Zornoza. 

FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA 

Josep Lluís Domènech en l’Ajuntament de Sa-

gunt, participant en l’Assemblea de Cronistes 

(Foto: J. Royo) 
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MOR EL CRONISTA DE LLOMBAI, JOSÉ FORÉS LAHOZMOR EL CRONISTA DE LLOMBAI, JOSÉ FORÉS LAHOZ  

José Luis de Tomás, cronista de Manises, presenta:  

«Manises, del tren al metro» 
En el Claustro del Convent de la Casa de Cultura, tuvo lugar la presentación del libro “Manises, 

del tren al Metro”, del Cronista Oficial de Manises, José Luis de Tomás García. El numeroso pú-

blico asistente llenó el claustro del recinto. El acto estuvo presidido por el alcalde don Jesús Bo-

rrás Sanchis, acompañado por Mª José Mora Devis quien hizo la presentación de la obra y del 
mismo autor. La obra es un documento estudio donde el autor expone los hechos más  importante 

de la población de Manises y su evolución histórica a partir de la construcción de las vías del fe-

rrocarril y todo lo que ello conlleva. 

El periodista, escritor, investigador, cronista oficial de Llombai y colaborador de LAS PROVINCIAS, José Fo-

rés Lahoz, ha fallecido a los 83 años. 

Nacido en Guadassuar el 28 de agosto de 1933 fue el menor de cuatro hermanos de una modesta familia de 

agricultores. Huérfano de padre a los dos años, tras la Guerra Civil fue internado en la Beneficencia donde cur-

só su primeros estudios. A los 15 años comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Llombai del que fue funcio-

nario durante cinco décadas. A partir de los 18 años inició una actividad periodística e investigadora que ya 

nunca abandonó. En 1962 participó junto a Martín Domínguez Barberá y José Ferrer Camarena en la fundación 

de la revista “Valencia-Fruits”. Entre 1972 y 1980 fue director de la revista ‘Fontilles’. Nombrado cronista ofi-

cial de Llombai, también fue jefe del Gabinete de los Cronistas del Reino durante 12 años. En 1984 puso en 

marcha y dirigió la revista ‘Agricultores y Ganaderos’ órgano de AVA-Asaja. Académico de la Real Academia 

de Cultura Valenciana, ya con 48 años se matriculó en la Facultad de Derecho alentado por el catedrático Diego 

Sevilla Andrés. 

Gracias a su instinto indagatorio, fue testigo del levantamiento de los cadáveres de las niñas de Alcàsser tras 

enterarse del hallazgo de los cuerpos, antes de que difundiera la noticia la agencia Efe. 

Autor de libros, columnista en prensa y conferenciante, recibió infinidad de premios a lo largo de su vida, entre 

ellos el del III Certamen Literario (1964), Premio Nacional de Periodismo Mandarina de Oro (1972), Bodas de 

Plata de la Fiesta de la Vendimia (1972), el Ciudad de Manises (1974), el Botánico Cavanilles (1999) y los del 

Ayuntamiento de Valencia de Investigación en los años 2001 y 2002. 

Apasionado por la música y aficionado a la caza y la colombicultura, colaboró activamente en esta sección 

escribiendo obituarios de personajes ilustre de su amado Marquesat de Llombai. 

(Publicado en Las Provincias, 24-1-2017) 

JOSEP LLUÍS DOMÈNECH,  
FILL ADOPTIU DE LA VILA DE JÉRICA  

 

El passat cap de setmana primer de febrer, coincidint amb les festes de Santa Agueda va tindre lloc a Jérica un ple 
de l’Ajuntament de la població pel qual es concedia per unanimitat de tots els membres la concessió de fill adoptiu 
de la vila de Jérica a Josep Lluís Domènech, cronista oficial que fou de la ciutat. 
El alcalde, Amadeo Edo, fou l’encarregat de glosar la trajectòria acadèmica i institucional de Josep Lluís i la seua 
vinculació amb la cultura de Jérica. Després de la aprovació, la seua esposa Pilar Rodríguez, va rebre de mans de 
l’alcalde la medalla d’or que ho acredita, a títol pòstum, com fill adoptiu de Jérica. Emocionada i acompanyada de la 
seua família i amics, així com de multitud de representants de la Cultura com el president de l’Acadèmia de la llen-
gua Valenciana (AVL), els alcaldes de Tous y Alberic, on també fou cronista oficial, i el president de l’Associació de 
Cronistes Francesc de P. Momblanch. 


