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INTRODUCCIÓ
Reconegut per la seua incansable tasca com a defensor de l’ús i la recuperació de la 
nostra llengua com a LINGÜÍSTA i com a NARRADOR.

EL NARRADOR

Va recollir rondalles populars valencianes i les va editar
Escrigué narracions curtes i algunes novel·les

Cal reconéixer la seua tasca com a imprescindible 
fou qui va cobrir un buit 
que en una evolució normal hauria d’haver estat coberta 
per 7 ó 8 escriptors i no només un. 

Reconegut per la seua incansable tasca com a defensor de l’ús i la recuperació de la 
nostra llengua com a LINGÜÍSTA i com a NARRADOR.

Va recollir rondalles populars valencianes i les va editar.  
Escrigué narracions curtes i algunes novel·les.

la seua tasca com a imprescindible perquè 
va cobrir un buit que ocupa dècades sense prosa i 

que en una evolució normal hauria d’haver estat coberta 
per 7 ó 8 escriptors i no només un. 



1. Narrador omniscient i subjectiu

2. Escriptura amb gran precisió, minuciositat

3. Té un gran domini de la llengua

4. Els recursos de llenguatge oral que
amb els quals el lector pot identificar

5. Usa un model de llengua literària
que inclou les peculiaritats valencianes

TÈCNIQUES QUE FA SERVIR EN LA SEUES OBRES LITERÀRIES

minuciositat i exactitud pel detall

que empra, provenen de la tradició popular,
identificar-se plenament

literària molt equilibrada,
valencianes.

TÈCNIQUES QUE FA SERVIR EN LA SEUES OBRES LITERÀRIES





Després de la guerra civil comença a replegar

A partir d’esquemes narratius orals molt
i les dota d’un caràcter literari.

Utilitzarà:
- Descripcions minucioses
- Lèxic precís, ric i variat.

Les va classificar segons la temàtica i les

a. Rondalles de tema meravellós o fantàstiques
b. Rondalles de tema costumista
c. Rondalles d’animals personificats

Entre 1950 i 1958 va publicar 36 rondalles

LA RONDALLISTICA

replegar rondalles.

molt simples, les refà, les escriu

les va dividir en:

fantàstiques

rondalles.



- Té les mateixes característiques estilístiques 

- Pretén fer la crònica del període històric que va viure, plasmant
observacions sobre el paisatge i la geografia, la toponímia, la  fauna i la botànica.

Des  de la publicació de la seua primera novel·la, 
fidel al model tradicional de la narrativa realista

Aquesta novel·la  i La idea de l’emigrant se centren en un 
els conflictes individuals del protagonista en 

D’altra banda, hi ha les novel·les  amb un protagonista col·lectiu,
novel·les llargues que constitueixen el  Cicle de 

Sense la Terra Promesa: la crònica dels primers anys del 
Temps de Batuda
Enllà de l’horitzó: la crònica de la Guerra Civil.

En elles es reuneixen el paisatge de muntanya, els personatges i les tensions socials 
d’aquell moment. Són una de les mostres més reeixides de la nostra literatura. 

LA NOVEL·LÍSTICA
les mateixes característiques estilístiques i lingüístiques que les rondalles.

del període històric que va viure, plasmant-hi  totes les seues
i la geografia, la toponímia, la  fauna i la botànica.

la seua primera novel·la, L’ambició d’Aleix, Valor es va mantenir 
al model tradicional de la narrativa realista. 

se centren en un heroi individual, i s’analitzen 
del protagonista en relació amb el medi. 

novel·les  amb un protagonista col·lectiu, com en les tres 
icle de Cassana: 

la crònica dels primers anys del segle XX i la I GM. 

la crònica de la Guerra Civil.

paisatge de muntanya, els personatges i les tensions socials 
Són una de les mostres més reeixides de la nostra literatura. 



La importància narrativa de Valor

- Ha sabut crear un riquíssim registre 
- Ha sabut connectar  la tradició lingüística i narrativa d’abans i de després 
de la guerra.  

Ha sigut premiat en reconeixement a:

-Les seues aportacions al coneixement de la llengua i per la seua 
contribució literària.

Enric Valor va ser reconegut per la nostra societat  en diverses ocasions. 

- Fou investit  com a Doctor Honoris Causa 
domini lingüístic: tres valencianes, una catalana i una 

- I va ser distingit  amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
Premi de les Lletres Valencianes

CONCLUSIÓ

riquíssim registre literari.
connectar  la tradició lingüística i narrativa d’abans i de després 

seues aportacions al coneixement de la llengua i per la seua 

ser reconegut per la nostra societat  en diverses ocasions. 

Honoris Causa per cinc universitats del nostre 
lingüístic: tres valencianes, una catalana i una mallorquina.

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i amb el 
Valencianes.





Vídeo de Valor_1:https://www.youtube.com/watch?v=UWY93kgiCcI Reportatge_Canal9_Valor_https://www.youtube.com/watch?v=CFzqbUMv3jk


