ENRIC VALOR BENAVENT
Enric Valor Benavent (Quatretonda, 1890-1981). Va estudiar Dret en la Universitat de
València, encara que des de la seua joventut va manifestar interés per activitats tan
diverses com la fotografia, la música, l'esgrima o el món de les telecomunicacions. Va
tindre un paper fonamental en la instal·lació d'Unió Ràdio a València (1930-1931),
emissora que es feia eco de l'actualitat invitant als seus estudis a personatges de la
política, l'espectacle i la cultura i de la que va ser el seu director fins a 1937, en que va
ser detingut i empresonat acusat de protegir en l'emissora a persones de dreta
perseguides i per col·laboració amb l'espionatge franquista. En 1940, Enric Valor va
recuperar la direcció de l'emissora. A pesar de la seua rehabilitació política i de les
seues excel·lents relacions amb la jerarquia eclesiàstica, en 1946 va ser acusat de
connivència amb una emissora que realitzava labors d'oposició antifranquista des de
l'exterior i de posseir armes en l'emissora. Va ser cessat com a director i va patir un nou
procés de depuració del qual va ser absolt, si bé ja no va ser reposat en el lloc de
director. A pesar d'això, va continuar sent l'ànima de l'emissora fins a la seua jubilació
en 1968.
El seu fons, constituït per 2.500 documents, va ser donat a la Biblioteca Valenciana per
la seua néta Elena Valor Fenollosa en 2015. Entre la documentació de tipus personal
destaca la correspondència per a promoure la creació d'una ràdio a la ciutat de València
i la mantinguda amb la seua dona, Rosario Salinero, i la seua filla, Elena María Valor,
durant la seua estada en la presó model de Barcelona i de Sant Feliu (1937-1939). La
documentació professional està relacionada amb Radio Valencia; en ella destaquen les
fotografies emprades per a la publicació de la Revista Radio Valencia (1933-1936) on
aparèixen personatges de la política, la cultura i l’escena dels anys 30 del segle XX.

