
Bună al valencià
O prezentare a limbii noastre -el valencià, 
pentru comunitatea românească din Valencia
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Bun venit românilor în calitate de noi valencieni

Noi, valencienii, suntem, incontestabil, un popor primitor, și așa am fost 
dintotdeauna, de-a lungul istoriei noastre. Actualul teritoriu al  Comunității 
Valenciene a primit mereu persoane de origine diferită. De aceea, 
societatea valenciană actuală acceptă provocarea de a-și împărtăși 
identitatea și viața socială atât cu nou-veniții cât și cu locuitorii autohtoni. 
Avem certitudinea  că într-un timp scurt noii valencieni (originari din 
România sau din oricare altă țară) vor constitui  speranța pentru 
regenerarea societății noastre.
 
Fără îndoială, noi, valencienii, suntem recunoscuți drept o societate plurilingvă și multiculturală. El 
valencià (valenciana), în calitate de limbă cu tradiție istorică și proprie, este împărtășită cu alte teritorii 
din jurul nostru, ca de exemplu Catalonia și Insulele Baleare. Așa cum, în domeniul nostru lingvistic 
constituie principalul instrument de coeziune socială și de integrare, sperăm să �e un 
instrument-cheie și în vederea integrării laborale și sociale a tuturor celor care au decis să-și 
întemeieze un viitor în această regiune.

Academia Valenciană este obligată să lucreze în  scopul de a face valenciana o limbă vorbită și 
respectată și în același timp, necesară pentru a garanta conviețuirea tuturor valencienilor și 
nou-veniților, care au ales teritoriul nostru, pentru a trăi cu demnitate și în pace.

Ramon Ferrer,
Președintele Academiei Valenciene a Limbii

Prtfa
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Un popor primitor

La sosirea în Valencia  ați putut observa că aici se vorbește o limbă care nu este limba spaniolă. Este el 
valencià (valenciana) limbă care se aseamănă mai mult cu româna decât spaniola. El valencià 
(valenciana) este numele pe care îl dăm aici limbii catalane, la fel cum în Republica Moldova limba 
română se numește “moldovenească’’; dar, în ambele cazuri este vorba despre aceeași limbă.

Teritoriul valencian, la fel ca toate teritoriile unde astăzi se vorbește limba catalană, au făcut parte din 
Imperiul Roman-în cazul nostru din secolul al II-lea  i.C.- la fel cum s-a întâmplat și cu teritoriul 
românesc începând cu sec.I d.C., datorită împăratului Traian. Și atât noi cât și voi am păstrat această  
limbă latină, care de-a lungul secolelor a evoluat, dând naștere la două limbi, catalană și română, așa 
cum s-a întâmplat și în cazul limbilor italiană, franceză, spaniolă sau portugheză…

Prin urmare, asemănările dintre cele două limbi sunt mai mari decât ar � de așteptat, gândindu-ne la 
distanța geogra�că ce ne desparte și la atâtea secole de ignoranță în ceea ce privește existența lor.

Din cadrul Departamentului de Normalització Lingüística al primăriei din 
Castelló de la Plana dorim sa transmitem un mesaj tuturor cetățenilor de 
origine română care locuiesc pe teritoriul țării noastre. În Castelló, și pe 
întreg teritoriul Valenciei, lucrăm pentru ca �ecare persoană care vine să  
locuiască în  orașul nostru să se integreze în activitățile sociale, culturale, 
educative și economice pe care le organizăm. Identitatea este o valoare pe 
care dorim să o împărtășim cu nou-veniții, care locuiesc aici, deoarece 
suntem un popor primitor și dorim să împărtășim limba și cultura noastră 
cu toată lumea.

Cunoașterea culturală reciprocă este o inițiativă necesară pentru 
îmbunătățirea coexistentei și consolodarea legăturilor între ambele teritorii. Avem un patrimoniu 
cultural imens pe care dorim să-l împărțim cu voi toți. Bine ați venit acasă, frați.

Ignasi Garcia i Felip
Consilier de Normalització Lingüística
Primăria din Castelló de  la Plana

Bine ati venit
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Un pod de latinitate

03

S-a spus de multe ori că "România este o insulă de latinitate înconjurată de pământuri slave și 
maghiare." De aceea, atunci când ați venit să locuiți și să lucrați în această parte a Mediteranei 
Occidentale ați putut redescoperi câteva din rădăcinile comune care ne unesc. Valencienii și românii 
împărtășim aceeași origine lingvistică, după cum deja am menționat, și de aceea avem mai multe în 
comun decât s-ar putea crede. Împărtășim, de asemenea, valori culturale ¬i sociale, ca urmare a  
prezenței  noastre în Europa, ca popor cu caracteristici proprii și în același ¬timp diferite de ale altora. 
Și de câțiva ani împărtășim și apartenența la Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri ar trebui să vă 
facă să nu vă simțiți străini în această țară, să puteți descoperi limba și cultura ei proprii nu ca �iind 
cu totul străine ci ca o altă fațetă a aceleiași latinități care ne unește.

Teritoriile valenciene au fost alese ca destinație de către mii de români care au fost nevoiți să-și 
părăsească țara din diverse motive. A emigra nu este niciodată ușor, și nimeni nu o face de plăcere; 

dar sperăm ca cel puțin șederea în țara noastră, �e pentru puțin timp, �e pentru totdeauna, să vă 
�e cât mai plăcută cu putință. Și, mai presus de toate, sperăm ca �ii și �icele voastre să se simtă, 

încă din școală, autentici valencieni, fără să uite, în același timp, țara de unde au venit.
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Catalonia

Provincia 
Valencia

Insulele 
Baleare

Franja
de Ponent

(Aragó)

Andorra
Nordul 

Cataloniei 
(Franţa)

Alguer 
(Sardenya, 

Italia)

Sud-estul 
Murciei

El valencià este limba catalană vorbită într-o zonă geogra�că de 68000 km². Ca termen de 
comparație este o suprafață mult mai mare decât a unor țări europene cum ar �  Elveția, Belgia sau 
Țările de Jos, și similară cu cea a Republicii Irlanda. În zona geogra�că ocupată de vorbitorii de 
limbă catalană trăiesc mai mult de 14 milioane de persoane. Dintre acestea aproximativ 13 
milioane înțeleg limba și 9,7 milioane pot să o și vorbească. În prezent, această zonă lingvistică este 
împărțită în șapte regiuni, care sunt distribuite în patru țări europene în felul următor:

• Spania: se vorbește în Valencia, Catalonia, Insulele Baleare (unde limba este cunoscută, de 
asemenea, sub numele de el mallorquí, el menorquí, el eivissenc și el formenter), în Franja de 
Ponent (Aragon) și într-o regiune din Murcia numită  Carxe.

• Andorra
• Franța: în regiunea numită Catalonia de Nord
• Italia: în Alghero (Sardinia)

Din punct de vedere demogra�c limba catalană ocupă locul nouă în Uniunea Europeană. Numărul 
persoanelor care vorbesc limba catalană este comparabil sau superior celui de vorbitori de daneză, 
suedeză, greacă sau portugheză din Europa. Unul din principiile de bază ale Uniunii Europene este 
respectul pentru diversitatea lingvistică. Aprecierea acestei diversități este, prin urmare, una dintre 
valorile fundamentale care o de�nesc.

El valencià, limba a milioane de europeni

04

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_Buna_valencia17_ROM.pdf   6   15/12/17   14:23



Cea mai mare parte a vorbitorilor de catalană trăiește în Spania. Aproape 30% dintre aceștia trăiesc 
în zone în care limba catalană este limbă o�cială. Constituția spaniolă recunoaște diversitatea 
lingvistică a statului și precizează că “bogăția diferitelor modalități lingvistice de exprimare este 
considerată patrimoniu cultural �ind astfel, respectată și protecjată".

El valencià – una din 
limbile vorbite în Spania

05

El valencià este limba proprie a teritoriilor valenciene și în același timp este limbă o�cială aici, 
împreună cu spaniola. Legea prevede că toate persoanele au dreptul de a utiliza această limbă, la 
toate nivelurile vieții publice. În Andorra limba catalană este singura limbă o�cială. În Catalonia  și 
în Insulele Baleare, este de asemenea limbă proprie, �ind o�cială împreună cu spaniola; iar în Franja 
de Ponent, Catalonia de Nord și Alghero se bucură de diferite grade de recunoaștere, fără a � însă 
limbă o�cială.

Câteva observatii juridice 
cu privire la el valenciàC
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Limba catalană s-a născut acum mai bine de o mie de ani. Este o limbă romanică, ceea ce înseamnă 
că, la fel ca româna, face parte din grupul limbilor de proveniență latină. Deoarece acestea au 
origine comună există multe asemănări între ele. Acest lucru înseamnă că de multe ori vorbitorii 
acestor limbi se pot înțelege relativ ușor unii cu ceilalți,și pot învăța cu ușurință  o nouă limbă din  
același grup lingvistic. Prin urmare, îi este mai ușor unui român să înțeleagă, să vorbească și să 
citească el valencià decât unui vorbitor al unei limbi care nu face parte dintre limbile romanice, așa 
cum probabil deja v-ați dat seama.

O limbă romanică,
la fel ca limba română

Din cele aproximativ 6.000 de limbi vorbite în lume limba catalană se a�ă printre primele 70 în ceea 
ce privește numărul de vorbitori. Dacă privim din punct de vedere demogra�c, al statutului juridic, 
al prezenței în mass-media, al situației socio-lingvistice, sau al vitalității literare nu putem spune, 
în niciun caz, că ar � o limbă minoritară. 

Limba catalană a fost dintotdeauna, comparativ cu alte limbi o�ciale ale Uniunii Europene, o limbă 
pionieră în multe aspecte. A fost una din primele limbi utilizate în știință și �ozo�e și a fost standar-
dizată încă din Evul Mediu. Este, prin urmare, o limbă total codi�cată și reglementată, bucurându-se 
din acest punct de vedere de un total consens academic.

Încă din secolul XII d.C. și până în zilele noastre s-au scris, fără întrerupere, o mulțime de texte 
literare în limba catalană. Există în prezent mai mult de 1200 de autori care scriu în catalană, ceea 
ce face ca în �ecare an să �e publicate peste 8.000 de titluri. De asemenea, catalana se a�ă pe locul 
zece  în lume în ceea ce privește traducerile editoriale. Pe Internet ocupă, potrivit unor date din 
2005, locul 19 în ceea ce privește paginile web per vorbitor, mult superior altor limbi, cum ar � 
chineza, spaniola, rusa, portugheza sau turca.

O limbă plină de vitalitate

06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_Buna_valencia17_ROM.pdf   8   15/12/17   14:23



El valencià - (valenciana) 
o limbă a oportunitătilor

07

Vă va ajuta la îmbunătățirea situației laborale. 
 El valencià vă poate ajuta să aveți acces la locuri de muncă unde este necesar să înțelegi 
și să vorbești această limbă, cum ar � de exemplu în administrație. Într-o afacere proprie 
v-ar putea ajuta să oferiți servicii mai bune clienților, deoarece orice persoană apreciază 
mult faptul de a � servită în limba proprie.
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08

Vă va folosi pentru a putea studia sau pentru a vă ajuta copiii 
la școală. 
El valencià este limba utilizată adesea în învățământ, atât ca limbă de comunicare cât 
și de studiu. Prin urmare, este utilizată în multe școli, colegii și universități.

Va vă � foarte utilă pentru a începe o afacere sau pentru a lucra 
cu publicul.
Utilizarea acestei limbi, atât în vorbire cât și în scris, într-un magazin de exemplu, dă 
o notă de încredere cumpărătorilor care vorbesc această limbă. Dacă lucrați deja sau 
doriți să lucrați cu publicul -într-un restaurant, hotel sau magazin- faptul că îi puteți 
vorbi în limba proprie unui client, îl poate face pe acesta să prefere să cumpere de la 
voi și acest lucru poate crește considerabil vânzările.
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09

Vă va facilita relațiile cu administrația publică
El valencià este limba utilizată frecvent în administrația publică, în primării și în 
departamentele guvernamentale.

Vă va permite să vă faceți noi prieteni și să vă extindeți rețeaua de 
relații sociale.
El valencià este un bun instrument de promovare socială, mai ales pentru cineva care 
vine din afară. Vă poate ajută să luați legătura cu mai multe persoane și, în plus, să 
cunoașteți și să înțelegeți mai bine locurile în care trăiți. Localnicii îi apreciază mult pe 
cei care vin din alte părți și ajung să le vorbească limba.

Vă va � utilă pentru că vă va facilita accesul la diferite servicii 
sociale.
Cunoscând această limbă, puteți avea acces la orice informație, astfel încât puteți a�a  
tot ceea ce se întâmplă în locul unde trăiți (locurile de muncă, posibilitățile de partici-
pare la viața social, locală, etc.).
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Stiati că ...? 
Curiozităti despre limba română si limba catalană
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Casa
CASA

Foc
FOC

Transport
TRANSPORT

Bou
BOU

Mecànic
MECANIC

Nas
NAS

Pruna
PRUNA

Ràdio
RADIO

Informàtic
INFORMATIC

Drac
DRAC

Agenda
AGENDA

Bună!

Cum merge?

Merge/ Merge bine

Scuzati/ Pardon/ Imi pare rău

Da, de acord

Multumesc

Vorbiți valenciana?

Da, puțin

Bun�!

Cum merge?

Merge/ Merge bine

Scuzati/ Pardon/ Imi pare rău

Da, de acord

Multumesc

Vorbi�i valenciana?

Da, pu�in

HOLA!

COM VA?

ANEM FENT/ VA BÉ

DISCULPE/ PERDÓ/ HO SENT

SÍ, D’ACORD

GRÀCIES

PARLA VOSTÉ VALENCIÀ?

SÍ, UNA MIQUETA

Cunosti...?
Câteva expresii uzuale:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_Buna_valencia17_ROM.pdf   12   15/12/17   14:23



Colective pentru limbă și cultura

Plataforma per la Llengua País Valencià           
Les Garrigues 1, 5è porta 12
46001 València
Tel.: 960044176
paisvalencia@plataforrma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

Escola Valenciana
www.escolavalenciana.org

Seu de València
C/ Josep Grollo, 91
46025 València
Tel. 963 472 783
escola.v@fev.org

Seu de Castelló
C/ Antoni Maura, 18 baixos.
12001. Castelló de la Plana
Tel. 964 226 440
castello@fev.org

Seu d’Alacant
C/ Perú, 16-local A.
03008. Alacant
Tel. 965 923 14

Material ajutător:

Diccionari /Dicţionar Català-Romanés 
/Romanés-Català de Florin I. Bojor, Editura 
Griselda Bonet

De persoană a persoană- Activități de 
valenciană-română, Generalitat Valenciana 
http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/activid
ades-de-valenciano-romanes

Ghid de conversație român-valencian, 
Generalitat Valenciana (2008) 
http://www.ceice.gva.es/documents/1618631
32/162994870/guia_romanes.pdf/
                                 

Unde pot învăta el valencià (valenciana)?

Dacă aveți cunoștințe bazice de valenciană 
sau vorbiți această limbă, chiar dacă cu 
di�cultate, vă puteți îmbunătăți nivelul 
practicând împreună cu noi. Vă oferim o oră 
de conversație săptămânală cu o persoană 
care vorbește în mod normal limba, timp de 
zece săptămâni. Dispunem de o amplă rețea 

de voluntari tineri și dinamici împreună cu 
care organizăm diferite activități. 

Vă puteți înscrie aici: 
Plataforma per la Llengua País Valencià. 
Telefon: 960044176

Vrei să vorbesti în valencià? Vorbeste cu noi!
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Valenciana, limbă comunăValenciana, limbă comună

El valencià, llengua comuna

llengua comuna

Plataforma per la Llengua
Depozit legal: B-28.879 - 2017
Valencia, septembrie 2017

Cu sprijinul:                                                                              

Coordonare: Manel Carceller, Enric Sendra i David Valls.
Texte: Plataforma per la Llengua
Traducere din valenciană în română: Alina Mihaela Chezan 
și Dariana Groza
Corectură de text în valenciană: Plataforma per la Llengua
Design gra�c și ilustraţii: Estudi Muto
Imprimare: Gra�san València

Bibliogra�e:
Bruguera, Jordi. Història del lèxic català. (Istoria lexicului catalan) 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986.

Generalitat de Catalunya. Secretaria de Política Lingüística.
El català, llengua d’Europa. (Catalana, limba a Europei).
Barcelona: 2006.

Plataforma per la Llengua País Valencià. Què faig si...?
(Ce fac dacă…?). Segona edició revisada i actualitzada. 
(A doua ediție revizuită și actualizată). València: 2017. 

Plataforma per la Llengua. Guia pràctica d’acollida lingüística.
Guia de recursos per a l’acollida en llengua catalana
destinada als agents educatius i socials. (Ghid practic de integrare 
lingvistică. Ghid practic de integrare în limba catalană destinat 
centrelor educative și sociale). Barcelona: 2007. 

Colaboratori:                                                                              
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Bună al valencià
Una presentació de la nostra llengua a la 
comunitat de parla romanesa del País Valencià

2a
edició
revisada i

actualitzada
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Benvinguda als romanesos com a nous valencians

Nosaltres els valencians som, decididament, un poble d'acolliment 
i així ho hem estat sempre, al llarg de la nostra història. L'actual 
territori de la Comunitat Valenciana ha rebut sempre persones de 
diversos orígens. Per això la societat valenciana actual assumix el 
repte de compartir la identitat i la vida social entre els nouvinguts 
i els ciutadans autòctons. Ens gratifica que ben sovint els nous 
valencians (siguen originaris de Romania o de qualsevol país) 
constituïsquen una nova esperança per a la regeneració de la nostra 
societat.

Sense dubte, els valencians ens reconeixem com una societat plurilingüe i multicultural. El 
valencià, en qualitat de llengua històrica i pròpia, és una llengua compartida amb altres terres 
del nostre entorn com Catalunya i les Illes Balears. I de la mateixa manera que en tot el nostre 
àmbit lingüístic constituïx una aïna bàsica de cohesió social i alhora d'integració, aspirem que 
siga també un instrument clau per a la integració laboral i social de tots aquells que han decidit 
fundar noves llars entre nosaltres.

L’ Acadèmia Valenciana de la Llengua té el deure de treballar per fer del valencià una llengua 
parlada i respectada i alhora necessària per a garantir la convivència de tots els valencians 
i d’aquells nouvinguts que han elegit la nostra terra per a viure amb dignitat i amb pau.

Ramon Ferrer
President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Pròleg
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Des de la regidoria de Normalització Lingüística de l'ajuntament de 
Castelló de la Plana volem fer arribar un missatge a tots els ciutadans 
i ciutadanes d'origen romanés que viuen a la nostra terra. A Castelló, 
i a tot el nostre país, treballem perquè qualsevol persona que vinga 
a viure entre nosaltres s'integre en les activitats socials, culturals, 
educatives i econòmiques. La identitat és un valor que volem 
compartir amb els nous valencians que viuen entre nosaltres, perquè 
som un poble d'acollida i volem compartir la nostra llengua i la nostra 
cultura amb tothom.

El coneixement entre les nostres cultures és una iniciativa necessària 
per millorar la convivència i enfortir lligams entre ambdós territoris. Tenim un patrimoni cultural 
immens i el volem compartir amb tots vosaltres. Benvinguts a casa, germans.

Ignasi Garcia i Felip
Regidor de Normalització Lingüística
Ajuntament de Castelló de la Plana

Un poble d’acollida

En arribar a terres valencianes has pogut comprovar que ací es parla una llengua que no és el 
castellà. És el valencià, amb semblances encara majors que el castellà amb el teu romanés 
nadiu. El valencià es el nom que donem ací a la llengua catalana, a l’igual que a la República de 
Moldàvia anomenen moldau el romanés; però en tots dos casos es tracta de la mateixa llengua.

Les terres valencianes i totes les terres que avui parlen la llengua catalana van formar part de 
l’Imperi Romà, en el nostre cas des del segle II abans de Crist, com vosaltres a partir del segle 
I després de Crist, per obra de l’emperador Trajà. I tant vosaltres com nosaltres hem mantingut 
aquest llatí, encara que haja evolucionat al llarg dels segles, donant orígen a dues llengües, el 
català i el romanés, com n’ha originat també d’altres, l’italià, el francés, el castellà, el portugués...

Per això, les semblances entre els nostres dos idiomes son més grans que no es podria 
esperar per la distància geogràfica que ens separa i pels segles de quasi total desconeixement 
que hem viscut.

Benvinguda
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Un pont de romanitat

03

S’ha dit que “Romania és una illa de llatinitat envoltada per terres eslaves i magiars”. Per això,
quan heu vingut a viure i treballar a aquest part de la Mediterrània Occidental, heu retrobat un
poc les arrels comunes que ens uneixen. Valencians i romanesos compartim un mateix origen
lingüístic, com ja hem dit, i per això tenim més característiques comunes que no es podria
creure. I compartim també uns valors culturals i socials, fruit de la nostra presència en Europa
com a poble amb característiques pròpies i diferenciades. I, des de fa uns anys, compartim
també la pertinença a la Unió Europea. Per això, cal que no us sentiu estrangers en aquesta
terra, que sapieu descobrir la llengua i la cultura pròpia d’ací no com un fet estrany, sinó com
una altra cara de la mateixa romanitat que ens uneix.

A més, per la raó que siga, les terres valencianes han estat escollides des de fa uns anys com 
a destí de milers i milers de romanesos que heu hagut de marxar de la vostra terra. Emigrar mai 

no és fàcil, i ningú no ho fa per gust; però esperem que, almenys, l’estada en la nostra terra, 
siga durant uns anys o per a sempre, us siga el més agradable possible i, sobretot, que 

els vostres fills es puguen sentir, ja des de la mateixa escola, uns autèntics valencians, 
sense per això oblidar, de cap de les maneres, la seua terra de procedència.
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Catalunya

País
Valencià

Illes
Balears

Franja
de Ponent

(Aragó)

El Carxe
(Múrcia)

Andorra
Catalunya
del Nord
(França)

L'Alguer
(Sardenya,

Itàlia)

El valencià, la llengua catalana es parla en una àrea geogràfica de 68.000 km². Perquè ho 
pugues comparar, es tracta d’una extensió de terreny molt més gran que països europeus 
com Suïssa, Bèlgica i els Països Baixos, i similar a la República d’Irlanda. En l’espai geogràfic 
que ocupa el català hi viuen més de 14 milions de persones. D’aquestes, uns 13 milions 
l’entenen i uns 9,7 milions el poden parlar. Actualment aquesta àrea està dividida en set 
territoris, que es distribueixen en quatre estats europeus: 

• Espanya: es parla al País Valencià, a    Catalunya, a les Illes Balears (on també és conegut 
com a mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer), a la Franja de Ponent (Aragó) i a la 
comarca murciana del Carxe. 

• Andorra. 
• França: a la Catalunya del Nord. 
• Itàlia: a l’Alguer (Sardenya). 

Per la seua demografia, el català és la novena llengua de la Unió Europea. El nombre de 
persones que el parlen és superior o equiparable al de les que parlen danès, suec, grec o 
portuguès a Europa. La Unió Europea té com a un dels principis fundacionals el respecte a 
la diversitat lingüística. L’estima a aquesta diversitat és, per tant, un dels valors bàsics que 
la defineixen.
 

El valencià, llengua
de milions d’europeus 
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La major part de la població que parla la llengua catalana viu a l’Estat espanyol. Quasi el 30% 
dels ciutadans de l’Estat viuen en territoris on el català és llengua oficial. La Constitució 
espanyola reconeix el plurilingüisme de l’Estat i, en conseqüència, disposa que «la riquesa 
de les diferents modalitats lingüístiques és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial 
respecte i protecció». 

El valencià, una llengua
de l’Estat espanyol 

05

El valencià és la llengua pròpia del País Valencià i hi és oficial, juntament amb el castellà. La 
llei estableix que totes les persones tenen el dret d’utilitzar el valencià a tots els nivells de 
la vida pública. A Andorra el català és l’única llengua oficial. A Catalunya i a les Illes Balears 
és també l’única llengua pròpia i és igualment oficial, mentre que a la Franja de Ponent, a la 
Catalunya del Nord i a l’Alguer el català gaudeix de diferents graus de reconeixement.

Uns apunts legals
en relació amb el valencià
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El valencià va nàixer fa més de mil anys. És una llengua romànica, és a dir que, com el 
romanés, forma part del conjunt de llengües que provenen del llatí. Com que aquestes 
llengües tenen el mateix origen, hi ha coincidències i similituds entre elles.
 
Això fa que moltes vegades els parlants d’aquestes llengües es puguen entendre relativa-
ment entre ells, i també que els siga més fàcil aprendre un nou idioma del mateix grup 
lingüístic.
 
Per tant, la facilitat per a un romanés a l’hora d’entendre, llegir i parlar el valencià és molt 
major que la d’unes altres persones que parlen llengües diferents de les romàniques, com 
segurament ja has descobert i com podràs comprovar amb molt poc d’esforç.

Una llengua romànica
com el romanés

De les 6.000 llengües que hi ha al món, el valencià es troba aproximadament entre les 70 
primeres quant al nombre de parlants. Per demografia, estatus jurídic, presència en els 
mitjans de comunicació, situació sociolingüística, vitalitat literària i equipament lingüístic, en 
cap cas pot dir-se el valencià que siga una llengua minoritària.

El valencià ha estat, en relació amb les llengües oficials de la Unió Europea, una llengua 
pionera en molts aspectes. Va ser de les primeres en què es va fer ciència i filosofia, i dispo-
sa d'una normativa oficial fonamentada en Les Normes de Castelló (1932). Es tracta, doncs, 
d'un idioma plenament codificat i normativitzat, amb un total consens acadèmic. La institució 
normativa de la nostra llengua pròpia és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
 
La nostra llengua compta amb textos escrits i literaris, ininterrompudament, des del segle 
VI H./ segle XII dC. Actualment hi ha més de 1.200 autors que escriuen en valencià i cada 
any es publiquen vora 10.000 títols. El valencià també és la desena llengua del món més 
traduïda en l'àmbit editorial. A la xarxa ocupa, segons dades recents, el 8é lloc en penetració, 
per davant d'altres llengües com el francés, l'italià, l'alemany o el castellà.

Un idioma ple de vitalitat 
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El valencià, una llengua
d'oportunitats

07

Et pot ajudar a millorar laboralment. 
Amb el valencià pots accedir a treballs en què és necessari parlar-lo i entendre’l. 
Si tens un negoci propi, saber el valencià et permetrà donar un millor servei als 
clients, perquè aquests valoren molt el fet de poder ser atesos en la seua 
llengua. 
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Et servirà per a estudiar o per a ajudar els teus fills i les 
teues filles a l’escola. 
El valencià és la llengua emprada molt sovint com a vehicular i d’aprenentatge 
en l’ensenyament. Per això, és utilitzada en moltes escoles i instituts, i a les 
universitats. 

Et serà molt útil per a obrir un negoci o per treballar de cara 
al públic. 
La utilització del valencià, tant parlat com escrit, en un establiment, dóna un nivell 
de confiança als compradors que, sobretot en el cas de persones vingudes de 
fora, els fa sentir-lo molt més proper.
Si treballes o vols treballar en un establiment de cara al públic, siga un restau-
rant, un hotel, una tenda..., el fet que pugues atendre en valencià un client que 
parla eixa llengüa és un valor afegit a l’hora d’inclinar-lo a escollir un determinat 
establiment, i això ho notara favorablement el negoci.
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Et facilita la relació amb les administracions públiques. 
El valencià és la llengua d’ús normal i preferent en moltes administracions públi-
ques, com ara els ajuntaments i molts organismes depenents de la Generalitat.

Et permet ampliar la xarxa d’amistats i de relacions socials. 

El valencià és un bon instrument de promoció social, sobretot per a una persona 
vinguda de fora, perquè t’ajuda a connectar amb més gent i a conèixer i entendre 
el lloc on vius. La gent valora molt que parles el valencià, i et guanyes la seua 
simpatia si així ho fas.

Et serà útil per a accedir a recursos i a serveis diversos. 

Amb el valencià tens accés a qualsevol tipus d’informació i, per tant, et pots 
assabentar de tot allò que passa o que es fa al teu municipi (ofertes de treball, 
participació a la vida associativa local...). 
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Casa
CASA

Foc
FOC

Transport
TRANSPORT

Bou
BOU

Mecànic
MECANIC

Nas
NAS

Pruna
PRUNA

Ràdio
RADIO

Informàtic
INFORMATIC

Drac
DRAC

Agenda
AGENDA

Bun�!

Cum merge?

Merge/ Merge bine

Scuzati/ Pardon/ Imi pare rău

Da, de acord

Multumesc

Vorbi�i valenciana?

Da, pu�in

HOLA!

COM VA?

ANEM FENT/ VA BÉ

DISCULPE/ PERDÓ/ HO SENT

SÍ, D’ACORD

GRÀCIES

PARLA VOSTÉ VALENCIÀ?

SÍ, UNA MIQUETA

Paraules iguals o semblants en les dues llengües oficials

Coneixes...?
Algunes expressions quotidianes:

Sabies que...?
Algunes curiositats sobre el romanés i el valencià
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Col·lectius per la llengua i la cultura

Escola Valenciana
www.escolavalenciana.org

Seu de València
 C/ Josep Grollo, 91 
46025 València 
Tel. 963 472 783 
escola.v@fev.org

Seu de Castelló
C/ Antoni Maura, 18 baixos. 
12001. Castelló de la Plana 
Tel. 964 226 440
castello@fev.org

Seu d’Alacant
C/ Perú, 16-local A. 
03008. Alacant 
Tel. 965 923 145
lacivica@lacivica.cat

Plataforma per la Llengua País Valencià
Les Garrigues 1, 5è porta 12
46001 València
Tel.: 960044176
paisvalencia@plataforrma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

Recursos

Diccionari /Dictionar Català-Romanés / 
Romanés-Català de Florin I. Bojor,
Griselda Bonet editora.

De persona a persoanâ - Activitats 
de valencià – romanés

Generalitat Valenciana

http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/
actividades-de-valenciano-romanes

Guia de conversa Romanés-Valencià, 
Generalitat Valenciana (2008).

http://www.ceice.gva.es/documents/16186
3132/162994870/guia_romanes.pdf/

On puc aprendre valencià?

11

Si ja coneixes una mica el valencià i el 
parles encara que siga amb dificultats, 
millora’l practicant-lo amb nosaltres.
T’oferim conversar una hora a la setmana 
amb una persona que el parla 
habitualment, durant deu setmanes.
Disposem d’una àmplia xarxa de 
voluntariat jove i dinàmic amb la qual 
organitzem eixides i activitats variades.

Dades per inscriure’s:

Plataforma per la Llengua País Valencià. 
Telèfon: 960 044 176
Correu: paisvalencia@plataforma-llengua.cat

Vols parlar en valencià? Conversa amb nosaltres!
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