
Simposi Enric Valor

Cognoms
 

Nom
 

DNI
 

Adreça

 

Codi postal
 

Població
 

Telèfon
 

Adreça electrònica

Estudiant de la UA (titulació i curs)

Llicenciat/da en 

Diplomat/da en 

Centre 

Empresa 

Altres 

Certificat d'assistència (30 hores)
Certificat revalidable per 2 crèdits

Per a formalitzar la inscripció cal emplenar la butlleta 
d'inscripció telemàtica en: 
http://www.ua.es/dfc/formulari_simposivalor.htm

Una vegada emplenada, ja se us notificarà el 
procediment de pagament per a la matriculació.

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Marqueu l'opció que corresponga:

Tipus de certificació:

Inscripció i informació:

Període d'inscripció:

Quota d'inscripció: 

Organització:

Amb la col·laboració de:

Departament de Filologia Catalana
Apartat de Correus 99 E-03080 Alacant 
Universitat d'Alacant 
Tlf: + 34 96 590 3410 
Fax: + 34 96 590 9330 
E-mail: dfcat@ua.es

del 27 de setembre al 2 de novembre de 2011

45 €. Inclou el dret d'assistència a les sessions, la 
certificació, el material, l'accés a les activitats 
complementàries i el viatge literari del 6 de 
novembre.
La inscripció i l'assistència (al 80% de les sessions, 
com a mínim) donen dret a un certificat d'hores. La 
realització d'un treball facilita el reconeixement de 2 
crèdits de lliure elecció, vàlids per a l'itinerari de la 
Capacitació en valencià.

Vicerectorat d'Extensió Universitària
Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa
Servei de Promoció del Valencià
Institut de Ciències de l'Educació
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat d'Educació

Delegació d'Alacant

Simposi 

4, 5 i 6 de novembre de 2011

Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres

Universitat d'Alacant 

Departament de Filologia Catalana

2 crèdits de lliure elecció o certificat de 30 hores

Enric Valor



El llenyater de Fortaleny Les velletes de la Penya Roja La mare dels peixos El patge Saguntí 
El Castell del Sol I queixalets també! Els guants de la felicitat El gegant del romaní L'envejós 
d'Alcalà El xiquet que va nàixer de peus El ferrer de Bèlgida El rei Astoret El dimoni fumador 
El castell d'Entorn i no Entorn La mestra i el manyà Esclafamuntanyes Abella L'albarder de 
Cocentaina L'amor de les tres taronges El príncep desmemoriat El jugador de Petrer Joan-
Antoni i els torpalls Llegenda del palleter Home roig, gos pelut i pedra redona Les animetes 
Peret Els tres plets de Pasqua Granada El pollastre de festes Don Joan de la Panarra Nabet Joan 
Ratot Història d'un mig pollastre La crida de la rabosa Comencilda, Secundina i Acabilda 
L'ambició d'Aleix Sense la terra promesa La idea de l'emigrant Temps de batuda Enllà de 
l'horitzó L'experiment de Strolowickz Meravelles i picardies Narracions intranscendents 
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llenyater de Fortaleny Les velletes de la Penya Roja La mare dels peixos El patge Saguntí El 
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Divendres

4 de novembre de 2011

16:00 h Recepció i lliurament de 
materials

16:30 h 
17.00 h Verònica Cantó Domènech: 

«Enric Valor. El valor de les 
paraules»

18:00 h Josep Martines i Peres: «El 
model de llengua d'Enric Valor»

19:00-19:30 h Café
19:30 h Presentació del portal Enric Valor 

(Biblioteca Virtual Joan Lluís 
Vives) i del projecte «Enric Valor 
poliglota» (IVITRA)

20:00 h Víctor Gómez Labrado: «Notes 
per a la biografia pendent d'Enric 
Valor»

Dissabte

5 de novembre de 2011

9:00 h Jaume Albero i Poveda: 
«Coordenades espaciotemporals 
en les rondalles d'Enric Valor»

10:00 h Enric Balaguer Pascual: «La 
novel·lística d'Enric Valor. Aitana 
com a espai simbòlic»

11:00 h Café
11:30 h Joan Senent Moreno: «L'Enric 

Valor que vaig conéixer»

Inauguració del Simposi

12:30 h Òscar Pérez Silvestre: 
«L'ambició d'Aleix i la censura: 
història de l'expedient 3322-59»

13:30 h Rafael Beltran Llavador: «Entre 
bruixes, làmies, herois i gegants: 
personatges mítics i clàssics en les 
rondalles d'Enric Valor» 

16:30 h Josep Daniel Climent Martínez: 
«Enric Valor. Estudi i compromís 
per la llengua»

17:30 h Rosa Serrano Llàcer: «Enric 
Valor, un senyor escriptor»

Diumenge

6 de novembre de 2011

Vicent Brotons, Joan Borja: «Ruta Enric Valor» 

Durant el Simposi hi haurà instal·lades al Campus 
les exposicions «Enric Valor. El valor de les 
paraules» i «Paisatges de Valor»

Comité organitzador:

Joan Borja i Sanz
Vicent Brotons Rico
Dari Escandell Maestre
Anna Francés Mira
Maria Jesús Francés Mira

Simposi Enric Valor PROGRAMA · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

És sobradament conegut que les aportacions 
d'Enric Valor i Vives (Castalla, 1911 – València, 
2000) han estat decisives, si més no, en tres 
àmbits fonamentals per a la normalització de la 
llengua i la literatura pròpies dels valencians: la 
gramàtica, la novel·la i la rondallística. Dins 
l'àmbit de la lingüística Valor va publicar treballs 
tan significatius en el seu context com 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) i 
Vocabulari escolar de la llengua (1989); i com a 
narrador va confegir una sòlida obra literària on 
destaquen, a més de les cèlebres Rondalles 
valencianes (1950-1976), títols com 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), 
Narracions perennes (1988), Enllà de l'horitzó 
(1991) o Un fonamentalista del Vinalopó, i altres 
contarelles (1996). 

El  en la Universitat 
d'Alacant proposa, en l'any del centenari del seu 
naixement, una aproximació a aquest polièdric 
autor des d'algunes perspectives 
imprescindibles: el model de llengua, la 
literaturització del territori, els perfils vitals, les 
coordenades en què s'inscriu la rondallística, la 
galeria de personatges recreats, el compromís 
cívic, la incidència de la censura, etc. Per a tal 
finalitat, s'hi ha volgut comptar —es pot 
comprovar amb una simple ullada al programa— 
amb alguns dels més reputats especialistes en 
cadascun dels aspectes proposats.

«Simposi Enric Valor»
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