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Valor i Vives, nascut a Castalla (l’Alcoià) el 22 d’agost
de 1911, és un personatge clau en la construcció del
País Valencià actual, per la seua condició de persona compromesa i pel
seu treball valuós en la recuperació de la cultura, la llengua i la literatura
dels valencians.
Com a narrador, la seua obra novel·lística, que culmina amb la trilogia
del Cicle de Cassana, és una de les aportacions més sòlides a la narrativa
catalana del s. XX. Com a compilador de la cultura popular, les Rondalles
Valencianes són una fita ineludible en la recuperació del nostre patrimoni
cultural. Com a gramàtic i lexicòleg, els seus estudis han guiat el camí de
la represa lingüística de molts valencians i valencianes.
Les aportacions d’Enric Valor el van fer mereixedor de nombrosos reconeixements i premis, entre els quals cal recordar el Premi de les Lletres
Valencianes (1985), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1987) i la
Creu de Sant Jordi (1993). També va ser nomenat Doctor Honoris Causa
per les universitats de València (1993), de les Illes Balears (1998), Jaume I
de Castelló (1999), Universitat d’Alacant (1999) i Politècnica de València
(1999). Va morir el 13 de gener de l’any 2000.
Enric Valor va ser membre del Consell Assessor de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Per això, en record seu i en homenatge pel
centenari del seu naixement, l’IIFV ha organitzat una jornada d’homenatge
que es realitzarà el dia 7 de març a les universitats d’Alacant i Jaume I de
Castelló, i el dia 8 de març a la Universitat de València-Estudi General.
Aquesta jornada consisteix en un cicle de conferències que posteriorment
es publicaran en un volum monogràfic d’homenatge.

Principals obres d’Enric Valor
Obra literària
Rondalles valencianes (1950-1976)
Narracions de la Foia de Castalla (1953)
L’ambició d’Aleix (1960)
Sense la terra promesa (1980)
Narracions intranscendents (1982)
La idea de l’emigrant (1982)
Temps de batuda (1983)
Enllà de l’horitzó (1991)
Un fonamentalista del Vinalopó i altres contarelles (1996)
Narracions perennes (1988)
Obra gramatical i lexicogràfica
Curso de lengua valenciana (1966)
Millorem el llenguatge (1971)
Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano (1973)
Curs mitjà de gramàtica catalana, referida especialment al País Valencià
(1977)
La flexió verbal (1983)
Temes de correcció lingüística (1983)
Vocabulari fonamental (1988)
Vocabulari escolar de la llengua (1989)

PROGRAMA
Universitat d’Alacant
Dia: 7 de març de 2011
Lloc: Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres (Edifici de Filosofia i Lletres II)
11.00 hores: Inauguració de la Jornada
11.05 hores: “La contribució d’Enric Valor a l’estàndard català”, per
Maria Conca (Universitat de València)
12.00 hores: “La narrativa d’Enric Valor en el marc de la narrativa catalana”, per Vicent Salvador (Universitat Jaume I)
13.00 hores: “Les rondalles d’Enric Valor en el marc de la rondallística
catalana”, per Carme Oriol (Universitat Rovira i Virgili)

Universitat Jaume I de Castelló
Dia: 7 de març de 2011
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (primera planta)
10.45 hores: Inauguració de la Jornada
11.00 hores: “Anàlisi comparativa de les adaptacions infantils de les
rondalles d’Enric Valor”, per Gemma Lluch (Universitat
de València)
12.00 hores: “La riquesa lèxica de l’obra valoriana”, per Emili Casanova (Universitat de València)
13.00 hores: “Dades per a una biografia cívica d’Enric Valor”, per
Brauli Montoya (Universitat d’Alacant)

Universitat de València
Dia: 8 de març de 2011
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avinguda Blasco Ibáñez, 32, 1r pis. València
10.45 hores: Inauguració de la Jornada
11.00 hores: “El Cicle de Cassana com a relat de vida”, per Joaquim
Espinós (Universitat d’Alacant)
12.00 hores: “L’obra gramatical d’Enric Valor”, per Francesc Pérez
Moragón (Universitat de València)
13.00 hores: “Les rondalles d’Enric Valor en el marc de la rondallística
catalana”, per Carme Oriol (Universitat Rovira i Virgili)

