
Explica les característiques més importants de l’obra literària d’Enric Valor 

Enric Valor (Castalla, l'Alcoià, 1911 - València, 2000). Gramàtic, lexicòleg, rondallista i novel·lista. 

Recopila trenta-sis rondalles de la tradició oral valenciana i les transforma en literatura escrita en 

equilibri entre la normativa i la recerca dialectal, fixant expressions. Com a lexicògraf es guanya un 

lloc de privilegi entre els fabristes més respectats i té un paper destacat en la difusió de la gramàtica 

catalana al País Valencià, amb obres com Millorem el llenguatge (1971), Curs mitjà de gramàtica 

catalana referida especialment al País Valencià (1973) i La flexió verbal (1983), entre d'altres. De 

l'obra narrativa cal situar al capdamunt el "Cicle de Cassana", integrat per la trilogia Sense la terra 

promesa (1980), Temps de batuda (1983) i Enllà de l'horitzó (1991).  

Rep el Premi de les Lletres Valencianes (1985), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1987) i la 

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1993) entre d'altres; i és investit Doctor Honoris 

Causa per les Universitats de València, de les Illes Balears, Politècnica de València, de Castelló i 

d'Alacant. Va ser soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.  

La producció literària d’Enric Valor consta de les següents aportacions:  

a. Les rondalles valencianes.  

b. Cinc novel·les  

c. Alguns relats breus 

 

La vocació literària d’Enric Valor es materialitzà en la literaturització de les rondalles valencianes. En 

efecte, Valor transcendeix la mera funció compiladora i crea un món literari fascinant amb el triple 

objectiu de dotar les rondalles de contingut valencià, posar en joc un llenguatge altament expressiu i 

convertir-les en vertaderes peces literàries.  

Les seues rondalles estan confegides a partir d’un nucli narratiu de procedència oral més o menys 

complet o extens, sobre el qual Valor opera una profunda transformació i reformulació del relat oral —

estructura, situacions, personatges— i ens proposa, mitjançant l’escriptura millorada, uns contes cultes, 

distints de les rondalles tradicionals.  

Els personatges creats per Enric Valor apareixen units al seu entorn, són coneixedors exactes de la 

realitat que els envolta, així les muntanyes es transformaran en cingle, rambla, sera, foia o cimal; els 

menjars, en torrons de Xixona, carabassat, pa d’ou de Castalla, tramussos de la Ribera, figues de 

Benicarló, taronges de Carcaixent, cacauets de l'horta de València, ensucrades d'Alcoi, torrat d'Elx o 

només tortells, massapans, llepolies; les plantes, en timó, pebrella, fenoll o ginebre. I les persones, a 

més de quedar-se 'fetes pols' o simplement 'mal', poden quedar-se 'fetes un Sant Llàtzer'; podran plorar 

a 'llàgrima viva', o quedar-se soles 'com un jonc' o més alegres que 'un gos amb un os'. Una dona pot 

'sentir-se compradora' i tenir un xiquet 'esparpellat com un teuladí' o 'poregós com una cabra montesa'; 

potser es posarà 'vermella com la flor del magraner' i a més de plorar 'agafarà un botó', i si s'enfaden 

'faran cara de gos de barraca'. Des d'aquesta riquesa expressiva Valor col·labora en la tasca ecològica 

fixant expressions i portant-les a la vista i l'oïda del lector-auditor, pequè com ja hem dit, les rondalles, 

testimoni del parlar d'un poble, acaben sent vehicle de velles fórmules lèxiques, d'arcaismes, parèmies 

i comparances." 

El Valor novel·lista de L’ambició d’Aleix (1960), Sense la terra promesa (1980), La idea de 

l’emigrant (1982), Temps de batuda (1982) i Enllà de l’horitzó (1991), suggereix moltes similituds 

amb la narrativa de Llorenç Villalonga i de Mercè Rodoreda. Tots tres participen d’una sensibilitat 

exquisida en l’art de la descripció, des de móns no gaire allunyats.  

La novel.lística presenta les mateixes característiques estilístiques i lingüístiques que les rondalles, 

però és on més clarament aboca les seues experiències biogràfiques i els seus coneixements de la terra. 



. 
 

En les seues novel·les pretén fer la crònica del període històric que va viure, plasmant-hi totes les 

seues observacions sobre el paisatge i la geografia, la toponímia, la fauna i la botànica. Sense la Terra 

Promesa és la crònica dels primers anys del segle XX i la Primera Guerra Mundial. Temps de Batuda i 

Enllà de l’horitzó, és la crònica de la Guerra Civil.  

En elles usa la narració en primera persona per a oferir més adequadament el material de ficció i 

augmentar la complicitat del lector. Els protagonistes  són la col·lectivitat, algunes famílies, la natura, 

la muntanya i el camp i la llengua.  

El seu espai literari és Cassana amb la geografia, la ruralitat, el pla i la muntanya, però l’espai i el 

temps no s’esgoten en concreció geogràfica o cronològica. Segons Vicent Escrivà: «Valor es 

constitueix literalment, i sense exageracions, en tota la nostra tradició novel·lística . Sense la seua gran 

obra vessada en el Cicle de Cassana, els valencians perdríem tot un segle XIX. Es per això que sempre 

situarem Enric Valor entre els grans fabuladors històrics com Víctor Català i Narcís Oller. I al costat 

dels quasi coetanis Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda».  

Tant en un tipus d’obres com en altres, Valor usa la tècnica del narrador omniscient i subjectiu. Escriu 

amb gran precisió, minuciositat i exactitud pel detall. Té un gran domini de la llengua. Els recursos de 

llenguatge oral que empra, provenen directament de la tradició popular, amb els quals el lector pot 

identificar-se plenament. Usa un model de llengua literària molt equilibrada, que inclou les 

peculiaritats valencianes.  

Enric Valor, en suma, és l’home que ha sabut crear un riquíssim registre literari amb què ha fet actuar 

totes les virtualitats expressives de la llengua. També és l’escriptor que millor representa la continuïtat 

ininterrompuda de la tradició lingüística i literària valenciana d’abans i després de la Guerra Civil.  
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