
 Teruel, la ciudad de las más hermosas 
torres mudéjares, ha organizado la mayor 
exposición de contenido histórico-artístico 
celebrada hasta la fecha que, bajo la 
denominación “Tierras de frontera“, tiene tres 
sedes en dos ciudades: En Teruel, iglesia de San 
Pedro y Catedral; y en Albarracín, iglesia de 
Santa María. 
 La exposición reúne más de trescientas 
piezas de los siglos XII a XVI procedentes de 
más de sesenta iglesias y museos españoles, 
entre retablos, pinturas, esculturas, mobiliario, 
objetos de culto y artes decorativas, y aborda el 
periodo histórico donde, el carácter fronterizo 
de los territorios de Teruel y Albarracín, dotó a 
las ciudades y a sus habitantes de unas señas de 
identidad y carácter propio. 
 En atención a la relevancia de dicho 
evento, nuestra Asociación ha organizado un 
viaje a dichas ciudades, para Cronistas, 
familiares y amigos, que tendrá lugar el sábado 
día 16 de junio, con la posible asistencia 
personal del Cronista Oficial de Teruel, nuestro 
compañero Vidal Muñoz, y con el programa, 
cuyo avance es el siguiente: 
08’00 horas: Salida en autocar desde Valencia, 
calle Poeta Querol (Palacio Marqués de Dos 
Aguas), con destino a Teruel 
11’00 horas: Visita guiada a la muestra en la sede 
de la iglesia de San Pedro, con su notable torre 
mudéjar (s. XII) y ábside (s.XIV). 
12’00 horas: Continuando hasta la Catedral, 
tendrá lugar la visita guiada a la exposición allí 
ubicada. Templo catedralicio con torre mudéjar 
(s. XIII) y singular techo artesonado (s. XIV) 
espléndidamente restaurado, que le ha valido la 
denominación de “capilla Sixtina del arte 

mudéjar”. 
14’00 horas: Comida en el Restaurante de Teruel 
que se indicará. Concluida la misma, visita por la 
parte histórica y monumental de Teruel, dirigida 
por el Cronista Oficial de dicha ciudad. 
 Terminada dicha visita, acompañados de 
nuestro colega turolense, reemprenderemos viaje 
con destino a Albarracín, donde se efectuará una 
visita por sus callejones tortuosos, su parte 
monumental, Ayuntamiento, Catedral (s. XVI), 
calle del Portal de Molina, etc. 
19’00 horas: Visita guiada en la iglesia de Santa 
María (reconstruida en el s. XVI) de la muestra 
allí instalada. 
20’00 horas: Sobre dicha hora reemprenderemos 
el regreso a Valencia. Fin del viaje. 
 Por razones organizativas, singularmente 
por el limitado número de plazas que hemos 
logrado nos reserve la organización del evento 
para su visita (sólo para un total de 35 personas), 
rogamos a los Cronistas que se hallen interesados 
en efectuar dicho viaje, que nos lo comuniquen 
cuanto antes y siempre con anterioridad al día 12 
del próximo mes de junio, con indicación de las 
personas que le acompañarán, formalizando a tal 
efecto la reserva o ratificando, en su caso, la 
misma, llamando (por las tardes de 5 a 8) a 
Francisco Momblanch (Teléfono 96-392 27 77) o 
a José R. Sanchís (Teléfono 96-155 76 02), que 
será atendida por riguroso orden de inscripción. 
 El precio del viaje (comida, y entradas 
con guías a las sedes de la exposición), será 
aproximadamente de unos 25 €uros por persona, 
más el importe del transporte en autobús, cuyo 
precio dependerá de las plazas cubiertas. El 
importe total del viaje se abonará en el curso del 
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HOME NATGE  DE LS  CRONIS TE S  A  PERE  Mª  ORTS  
I  BOSC H,  CRONISTA  OFIC IAL  DE BENIDORM 

El dimecres 16 de maig de 2007, tal com estava 
programat, va tindre llloc a la Sala de Plens del 
Consell Valencià de Cultura, l’acte homenatge 
que els cronistes valencians van tributar al que es 
membre de la seua associació Pere Mª Orts i 
Bosch. 
La sala repleta, de gom a gom, comptà amb la 
presència de nombrosos membres de les 
institucions de les quals forma part, en especial de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de 
l’Associació de Cronistes Oficials, a més d’altres 
persones que es volgueren unir aquest acte. 
Jesús Huguet, secretari del Consell Valencià de 
Cultura i membre de la junta de cronistes oficials 
féu la presentació de l’acte i dels diferents 
membres de la mesa presidencial que anaven a 
intervindre. 
D’aquesta forma va donar la paraula a la 
professora Júlia Campón Gonzalvo qui va fer una 
magnífica “laudatio” de Pere Mª Orts. En ella, 
ressaltà aspectes de la seua personalitat, de la seua 
tasca investigadora, de les seues publicacions i 
estudis, en especial dels pobles de la Marina; i 
sobre tot, de la seua tasca de mestratge cap als 
nous historiadors i investigadors que sempre 
tenen les  portes obertes de sa casa . 
A continuació va pendre la paraula Josep Ramon 

Sanchis Alfonso, secretari de l’Associació de 
Cronistes, qui va llegir l’acta per la qual la citada 
Associació decidia fer aquest acte d’homenatge. 
El nou torn de paraula correspongué al president 
de l’Associació de Cronistes Francesc de Paula 
Momblanch qui va ressaltar en breus però 
intenses paraules aspectes biogràfics de 
l’homenatjat, dels seus treballs d’erudició i 
d’història. Posà especial èmfasis en les queixes que 
Pere Mª Orts va fer davant la rehabilitació del 
títol de Duc de València, que comptaren amb el 
suport de la pròpia Associació de Cronistes. 
Finalment, es féu ressò de la proposta, que uns 
instants abans havia fet Júlia Campón 
d’anomenar cronista oficial de la ciutat de 
València al nostre homenatjat. 
Finalment, el propi Pere Mª Orts va pendre la 
paraula per tal d’agrair  aquest homenatge que se 
li estava fent. I, d’una forma agradable i 
simpàtica, va fer un recorregut pel que havia estat 
la seua vida d’investigador, de les dificultats i de la 
lluita constant per trobar als arxius nous 
documents inèdits. 
Un vi d’honor als jardins del Palau de Forcalló, 
amb una agradable conversa per part de tots els 
presents, va posar fi aquest entranyable acte. 
    J.R.M. 

Se ha creado en Valencia la “Joven Orquesta 
Barroca Valenciana”, para la que ha sido 
nombrado, como Director titular, Daniel Abad 
Casanova, joven director y compositor, autor 
del hermoso pasodoble “Cronistes valencians”, 
que fue escrito para nuestros cronistas y 
estrenado en Aspe con ocasión de la visita de 
la XXV Asamblea a dicha población. 
La primera actuación pública de dicha nueva 

orquesta tuvo lugar el sábado 26 de mayo 
último en el Palau de la Música de Valencia, 
con un amplio repertorio de música barroca, 
siendo muy aplaudidas sus interpretaciones 
por el numeroso público asistente. 
Reciba nuestra más cordial felicitación dicha 
orquesta valenciana y singularmente su 
Director, nuestro buen amigo Daniel Abad 
Casanova. 

JOVEN ORQUESTA BARROCA VALENCIANA 

El secretari general de la nostra junta de govern 
Josep Ramón Sanchis Alfonso, i el nostre 
comptador Francesc Guerrero Carot, han estat 
elegitss president i vocal respectivament de 
l’Associació d’Arxivers de la Comunitat 

Valenciana. La nostra enhorabona. 
També felicitem al nostre company Antoni Lluís 
Galiano Pérez, Cronista Oficial d’ Oriola, pel seu 
nomenament com Degà del Col·legi Oficial 
d'Enginyers Tècnics Industrials de Alacant. 

ACTIVITATS DELS CRONISTES 
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Una nova exposició de la Llum de les Imatges i els 
cronistes no hi podien faltar a la cita. El dissabte 26 
de maig de 2007 es va programar una visita a la 
exposició “La Llum de les Imatges, Lux Mundi”, 
que aquest any  té com a seu la ciutat de Xàtiva. El 
lloc de concentració va ser la plaça de la Seo, on 
acudiren els cronistes i amics acompanyants des de 
les poblacions pròximes, degut a les bones 
comunicacions que presenta la ciutat; encara que la 
major part va pendre l’opció d’eixir en tren des de 
la ciutat de València.  
L’exposició que ens mostra més de 300 obres des 
dels temps remots del cristianisme fins els nostres 
dies, té com a guia la representació artística de 
Jesucrist. Cal destacar que per aquesta exposició ha 
hagut de restaurar mes de 157 obres d’art entre 
pintures, escultures, teixits, orfebreria i documents.  
L’exposició s’articula entorn a tres edificis: La seu 
o col·legiata de Santa Maria, l’exconvent de Sant 
Domènec, que vam poder visitar pel matí, mentre 
que l’església de Sant Feliu fou després de dinar. 
En la Seu, que ha estat restaurada d’una manera 
important, s’exhibeixen, cronològicament, una 
sèrie d’obres realitzades o relacionades amb la 
Comunitat Valenciana des de l’Edat Mitjana fins 
els nostres dies.  

L’exconvent de Sant Domènec s’exposen obres 
d’art, documents i peces d’orfebreria, de la 
importància que va tindre i l’herència que ha deixat 
la família Borja. Així mateix s’exposen obres i 
documents de personatges il·lustres relacionats 
amb Xàtiva com el pintor Josep Ribera; 
l’eclesiàstic i historiador Jaume de Villanueva; el 
dominic Jacint Castañeda, l’historiador Carles 
Sarthou i el catedràtic en Història de l’Art Elies 
Tormo. 
Finalment, a l’església de Sant Feliu es troben 
obres que fan referència al desenvolupament i la 
consolidació del cristianisme des dels temps de la 
ciutat romana de Saetabis fins els últims anys del 
segle XIII amb especial atenció al període en que 
Xàtiva va ser una destacada seu episcopal. 
Al llarg de tota la jornada estiguérem acompanyats 
pel cronista de la ciutat Agustí Ventura que ens 
donà mostres del seu saber i erudició, tant en la 
pròpia exposició, explicant alguns detalls que les 
guies no s’adonaven de la seua importància, com el 
recorregut que ens féu per gran part de la ciutat, en 
què tinguérem ocasió de conéixer la història viva 
d’alguns carrers i els edificis més emblemàtics que 
contenen i les vicissituds passades. 
     J.R.M. 

 

 

LA LLUM DE LES IMATGES, LUX MUNDI 

En su población natal de Aspe ha fallecido el 
Cronista Oficial Juan Pedro Asencio Calatayud. 
Su muerte supone, no sólo la pérdida de un 
colega, sino también la de un gran amigo de los 
Cronistas. Fue el artífice de la visita que la XXV 
Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de 
Valencia realizó a Aspe en 2004, viviendo una 
jornada inolvidable, con un recibimiento público 
singular en la plaza mayor, con las autoridades 
municipales al frente, seguido del estreno, por la 
Banda Ateneo Musical Maestro Gilabert, del 
pasodoble “Cronistes valencians” que el joven 
director y compositor aspense, Daniel Abad 
Casanova, compuso para dicho evento. 
Nuestro querido Juan Pedro, además de idear 
dicha composición musical, que él mismo encargó, 
pronunció una magnífica conferencia, en el teatro 
Wagner de Aspe, sede de la jornada de trabajo, 
y cuyo texto se ha publicado en la Crónica de 
dicha XXV Asamblea. 

En la ciudad de Valencia ha fallecido el Cronista 
Oficial de Loriguilla Miguel Valero Porter. Con su 
muerte nos deja otro gran amigo y Cronista, que 
ejerció cargos importantes y diversos en nuestra 
Junta de Gobierno, el último de los cuales, el de 
Secretario General, fue desempeñado durante la 
presidencia de nuestro querido Santiago Brú y 
Vidal, con gran eficacia y brillantez. 
El funeral “corpore in sepulto” tuvo lugar en la 
Parroquia de Nuestra Sra. del Puig, de nuestra 
ciudad, el pasado 28 de mayo, seguido de su 
sepelio, al que asistió una representación de 
nuestra Junta de Gobierno. 
La memoria de Juan Pedro Asencio y Miguel 
Valero, magníficos Cronistas y mejores personas, 
permanecerá siempre entre quienes les 
conocimos y nos honramos con su amistad, y sus 
óbitos suponen una pérdida importante para 
nuestro colectivo. Descansen en paz. 
 

IN MEMORIAM  



Moleres / Huguet / Gozálvez. El Sr. Sanchis, 
encarregat de realitzar l’acta nº 8/2006, per 
absència del Sr. Martí, posposa la seua lectura i 
aprovació a la pròxima reunió de la Junta de 
Govern. El Sr. Martí presenta copia del 
nomenament del nou cronista de la ciutat de 
Castelló, Antoni Josep Gascó Sidro, sol·licitud 
d’ingrés en l’associació i currículum. Per Acord 
de la Junta de Govern és admès en l’associació i 
el Sr. Martí procedirà a donar-lo d’alta en el 
Catàleg de Cronistes de l’associació. El Sr. 
Momblanch presenta cartes de diversos 
Ajuntaments comunicant nomenament de nous 
cronistes: Rafael López Andrada (Benimodo) 
Enrique Zamora Catalá (Gestalgar) i Josep 
Antich Brocal (Silla). L'Ajuntament de Marines 
comunica que no té Cronista. El Sr. Martí i donat 
la urgència per la seua inclusió en el Catàleg de 
Cronistes i també perquè tots ells puguen rebre 
el pròxim cronicó informant de la XXVI 
Assemblea, ha contactat amb tots ells per a 
corroborar les dades facilitats pels Ajuntaments i 
per a consultar si desitjaven pertànyer a 
l’associació de Cronistes. Per Acord de la Junta 
són admesos en l’associació i el Sr. Martí 
procedirà a donar-los d’alta en el Catàleg de 
Cronistes. INFORME DE PRESIDÈNCIA: En 
este apartat s’ha de fer constar que quasi la 
totalitat de la reunió es va dedicar a temes 
relacionats amb l’organització de la XXVI 
Assemblea. El Sr. Momblanch dóna 
coneixement a la Junta de Govern de les gestions 
realitzades davant de diversos organismes 
oficials: Diputació de València, reserva del Saló 
de Plens per a la primera jornada, obsequis als 
assembleistes, etc. Ajuntament de València, 
obsequis assemblea, etc. Gestions realitzades 
amb l’ajuntament de Novelda i reserva de la 
Capella del Sant Calze. El Sr. Momblanch rep 
confirmació de l’oficina de patents i marques en 
què consta logotip i marca a favor de Cronistes 
Oficials del Regne de València. El Sr. 
Momblanch remetrà a tots els cronistes de 
l’associació carta recordant la celebració i 
invitant a l’assistència de la XXVI Assemblea. 
El Sr. Royo procedirà a l’emissió d’un nou 
cronicó en el que constarà principalment: dades 
detallades dels actes de l’assemblea, bases per a 
la presentació de treballs, terminis d’inscripció, 
etc. 
 

Sessió del 06-06-2006. Resum de l’Acta. 
 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i 
presidits per el Sr. Momblanch, es reuniren els 
Srs.: Moleres / Royo / Martí / Doménech / 
Huguet / Ventura / Gozálbez / Casimiro. Excusa: 
Sr. Griñó. Lectura de l’esborrany de l’Acta nº 
6/2006 la qual va ser aprovada per unanimitat. 
Notificació de l'Ajuntament d'Agres, sobre 
nomenament de Cronista Oficial d’eixa localitat. 
Segons Acord de la Corporació Municipal, en el 
que per majoria dels assistents és nomenada com 
a Cronista Oficial d'Agres Isabel Esteve Torres. 
El Sr. Martí procedirà a donar d’alta a la nova 
Cronista en el Catàleg de Cronistes El Sr. 
Momblanch informa de les múltiples gestions 
realitzades relatives a l’organització de la 
pròxima XXVI Assemblea a celebrar els dies 27, 
28 i 29 d’octubre del 2006: Respecte a la primera 
Jornada a celebrar a València el dia 27 d’octubre, 
refereix els contactes establerts per a reservar la 
Capella del Sant Calze de la Catedral de 
València. S'Acorda proposar a Vicente Garrido 
President del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana per a oferir la Conferència 
d’obertura de la XXVI Assemblea. Una vegada 
ultimat el programa s’informarà d'este als 
Cronistes de l'Associació per mitjà del 
“Cronicó”. A proposta del Sr. Momblanch 
s’acorda oferir un homenatge a Pere Mª Orts i 
Bosch Cronista Oficial de Benidorm, acte a 
celebrar durant la celebració de la XXVI 
Assemblea. El Sr. Momblanch informa de la 
programació del viatge cultural a Alacant “La 
Llum de les Imatges” el dia 1 de juliol del 2006. 
Es donarà detallada informació en el Cronicó 
núm. 20. Els assistents a esta reunió de Junta de 
Govern donen l’enhorabona al Sr. Sanchis per 
l’excel·lent conferència oferida el dia 30 de maig 
en l'Ateneu Mercantil de València, amb el títol 
“Arxius i recuperació de la memòria històrica a la 
guerra civil” cal destacar la seua exposició 
divulgativa i el bon nombre d’assistents. 
 
Sessió del  14-09-2006. Resum de l’Acta. 
 
Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. 
Momblanch. Assistents. Estarlich / Sanchis / 
Royo / Martí / Doménech / Guerrero / Griñó / 
Ventura / Sala / Llueca / Casimiro. Excusen: 
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JUNTES DE GOVERN 


