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Valencia, 11 de julio de 2011 
 

 
Los cuentacuentos Llorenç Giménez y Carlos Cano recrearán mañana martes, 
día 12 de julio, los populares rondalles del célebre escritor valenciano 
 
Los niños de l’Escola d’Estiu de la Politècnica 
aprenden con  Enric Valor 
�

 

 
Mañana martes, 12 de julio, los pequeños de l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València van a poder disfrutar escuchando las divertidas historias, dichos y refranes de los 
conocidos cuentacuentos Llorenç Giménez y Carles Cano, basados en las populares rondallas 
(cuentos tradicionales) de Enric Valor. El espectáculo tendrá lugar a las 12horas y está dirigido 
a los niños y niñas de entre 11 y 13 años de edad. 

 

Las populares “rondalles” serán las protagonistas de la representación que ofrecerán los 
reconocidos cuentacuentos valencianos Llorenç Gimenez y Carlos Cano a los pequeños de 
l’Escola d’Estiu, que en esta ocasión la UPV ha querido dedicar en homenaje al escritor Enric 
Valor, con motivo de la celebración este año del centenario del nacimiento (22 de agosto de 
1911) del ilustre lingüista, novelista y recopilador de la tradición rondallística valenciana. 

 

Doctor honoris causa por la UPV, Valor es una de las personalidades más importantes de la 
literatura y la lengua de los valencianos, y este año está dedicado a recordar y difundir su obra 
y su vida, con exposiciones, cuentacuentos, publicaciones, música y otras actividades 
programadas, junto con otras instituciones, como la Academia Valenciana de la Lengua.  

 

A través de juegos, canciones, música y sobre todo cuentos, esta XXVI edición de l’Escola d’ 
Estiu de la UPV, que lleva por lema “L’Escola de les Rondalles”, pretende acercar a los 
pequeños la figura y obra de Enric Valor, de una manera lúdica pero también didàctica, con el 
objetivo   de que conozcan el importante legado literario que nos ha dejado, sobre todo, por sus 
rondallas, que han servido de iniciación a la lectura a generaciones enteras de escolares en la 
Comunidad Valenciana. 

 

Además de estas actividades que el Área de Promoción y Normalización Lingüística de la UPV 
ha organizado en colaboración con L'Escola d'Estiu, también hay prevista una exposición, 
cedida por la Academia de Cultura Valenciana, sobre el escritor valenciano Enric Valor. La 
muestra, titulada “Enric Valor. El valor de las palabras”, se podrá visitar del 21 al 28 de julio, en 
el edificio de Rectorado de la UPV. 



 

Para más información: 
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València, 11 de juliol de 2011 
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Els nens de’l Escola d’Estiu de la Politècnica aprenen amb 
Enric Valor 
 

 

Demà dimarts, 12 de juliol, els petits de’l Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València van a poder gaudir escoltant les divertides històries, dites i refranys dels coneguts 
contacontes Llorenç Giménez i Carles Cano, basats en les populars rondalles (contes 
tradicionals) d'Enric Valor. L'espectacle tindrà lloc a les 12hores i està dirigit als nens i nenes 
d'entre 11 i 13 anys d'edat.  

 
Les populars “rondalles” seran les protagonistes de la representació que oferiran els 
reconeguts contacontes valencians Llorenç Gimenez i Carlos Cano als petits de’l Escola 
d’Estiu, que en aquesta ocasió la UPV ha volgut dedicar en homenatge a l'escriptor Enric Valor, 
amb motiu de la celebració aquest any del centenari del naixement (22 d'agost de 1911) de 
l'il·lustre lingüista, novel·lista i recopilador de la tradició rondallística valenciana.  

 
Doctor Honoris Causa per la UPV, Valor és una de les personalitats més importants de la 
literatura i la llengua dels valencians, i aquest any està dedicat a recordar i difondre la seva 
obra i la seva vida, amb exposicions, *cuentacuentos, publicacions, música i altres activitats 
programades, juntament amb altres institucions, com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
 
 
A través de jocs, cançons, música i sobretot contes, aquesta XXVI edició de’l Escola d’ Estiu de 
la UPV, que duu per lema “L’Escola dels Rondalles”, pretén acostar als petits la figura i obra 
d'Enric Valor, d'una manera lúdica però també didàctica, amb l'objectiu que coneguin l'important 
llegat literari que ens ha deixat, sobretot, pels seus rondalles, que han servit d'iniciació a la 
lectura a generacions senceres d'escolars a la Comunitat Valenciana.  

A més d'aquestes activitats que l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV ha 
organitzat en col·laboració amb L'Escola/ d'Estiu, també hi ha prevista una exposició, cedida 



per l'Acadèmia de Cultura Valenciana, sobre l'escriptor valencià Enric Valor. La mostra, titulada 
“Enric Valor. El valor de les paraules”, es podrà visitar del 21 al 28 de juliol, en l'edifici de 
Rectorat de la UPV.  
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