
        CONFERENCIANT:       
  

  Mestre per l’especialitat de 
Ciències, llicenciat en Filosofia i 
Lletres i doctor en Filologia, Joan 
Borja i Sanz (Altea, 1968) és 
autor o coautor d’una vintena de 
llibres i de més d’un centenar 
d’articles d’investigació o de 
divulgació. Entre aquestes 
publicacions destaquen títols com 
Comunicar la ciència, Els aforismes 
de Joan Fuster, Valencià mitjà, 
Meleagre, La utopia de la ciència, 
Llegendes del sud, La narrativa oral: 
rondalles i llegendes en l’imaginari 
col·lectiu contemporani,  Folklore i 
romanticisme. Els estudis 
etnopoètics de la Renaixença, Els 

discursos de la ciència o Àncora del temps. 
     Ha sigut Vicedegà de la Facultat d’Educació de la Universitat 
d’Alacant, director de la Seu Universitària de la Marina i director de la 
Unitat per a l’Educació Multilingüe. També ha dirigit, en la mateixa 
Universitat d’Alacant, el Departament de Filologia, on continua treballant 
en quatre línies principals d'investigació: l'ensenyament de llengües, la 
literatura popular, l'anàlisi del discurs i la literatura contemporània. De 
més a més, dirigeix i presenta el programa setmanal de ràdio Café 
Montcau, i la publicació científica Ítaca. Revista de Filologia. 
    Amb l’assaig Café del temps ha obtingut el XIV Premi d’Assaig 
Mancomunitat de la Ribera Alta, en els Premis Ciutat d’Alzira de 
l’Editorial Bromera. 
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         ENRIC VALOR 
     Va nàixer a Castalla l’any 1911. 
Estudia professorat mercantil a  
l’Escola de Comerç d’Alacant. 
Col.labora amb la revista satírica “el 
tio Cuc” i estudia llengua i literatura 
Catalana. 
   Proclamada la II República 
intensifica les activitats periodístiques 
i polítiques, recopila rondalles de la 
tradició oral a les zones rurals del 

País Valencià i les transforma en literatura escrita. 
  Com a gramàtic col�labora amb l’aportació de materials lèxics del valencià 
meridional. Després de la guerra civil participa activament en tertúlies 
clandestines i és enviat a la presó. 
   Amb l’arribada de la democràcia comença el reconeixement públic com 
autor de les lletres catalanes. És nomenat  membre de l’Institut de Filologia 
Valenciana, rep el premi de les lletres Valencianes, premi d’honor de les 
lletres Catalanes i la creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana, entre 
d’altres. Es investit Doctor Honoris Causa per les Universitats de València, de 
les Illes Balears, de Castelló i d’Alacant. En la seua obra destaquen les 
novel�les: “L’ambició d’Aleix, Temps de batuda i La idea de l’emigrant”. D’altra 
banda va escriure narrativa breu, “L’experiment de Strolowickz, Narracions de la 
Foia de Castalla i Rondalles Valencianes d’Enric Valor”. 
       
                            PROGRAMA: 
DIVENDRES 21 de Juny 
 

20,15h. CONFERÈNCIA-COL.LOQUI: “Enric Valor” a càrrec del profes-
sor de la Universitat d’Alacant ,Joan Borja i Sanz. 
21h. INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ Paisatges  de Valor” 
 

Del DISSABTE 22 de Juny fins  al  DIVENDRES 5 de Juliol 
De 17h fins a les 20,30h es podrà visitar l’exposició en la 1ª planta de  
l’edifici Pilarica. 


