
Bună al valencià
Una presentació de la llengua catalana a la
comunitat de parla romanesa del País Valencià





Nosaltres els valencians som, decididament, un poble d’acollida i així 
ho hem estat sempre, tot al llarg de la nostra història. Potser no 
podem exhibir cap mèrit per aquesta condició, la qual més aviat ens 
ha estat fixada pels mateixos elements geofísics del territori. En 
efecte, ben mirat, el nostre país es configura com una mena de carrer 
allargat (la venerable Via Augusta romana en constitueix una mostra 
il·luminadora), a través del qual han circulat i circulen, amunt i avall, 
generacions i generacions de les cultures més diverses, i de manera 
constant, potser des de la prehistòria. Aquesta obertura constitutiva 
a qualsevol cultura en trànsit a través de casa nostra esdevé, en 
definitiva, una de les empremtes del nostre caràcter col·lectiu i alhora, 
segurament, ens ha marcat com a poble d’escassa consistència interna.

Siga com siga, el País Valencià ingressava amb una certa precocitat dins la civilització dels 
nostres dies, marcada per la combinació de factors tals com la diversitat i la migració, dels 
quals deriva el fenomen nou de la interculturalitat. En aquest sentit, la societat valenciana 
assumeix el nou repte de compartir amb els nouvinguts el país que tenim, per tal de 
consolidar-lo i enriquir-lo, mitjançant una acció solidària, d’empatia profunda, entre nous i antics 
valencians. Els uns i els altres, moguts per sinergies cada dia més intenses, fem nostra la 
realitat valenciana del segle XXI, constituïda per valors sòlids i problemes pendents, amb una 
cultura romànica potent (que comprén les Balears, Catalunya i la Catalunya del Nord) i davant 
un horitzó que desitjaríem més nítid. Ens gratifica que ben sovint els nous valencians (siguen 
originaris de Romania com de qualsevol latitud del planeta) constitueixen l’esperança de 
regeneració d’aquesta societat ja venerable, una esperança que no sempre ens inspiren 
sectors socials autòctons que han desertat del seu poble.   
 
Sens dubte, avui més que mai dels 750 anys d’història valenciana, ens reconeixem una 
societat plurilingüe i multicultural. Ara, al País Valencià la llengua catalana, en qualitat de llengua 
històrica, i doncs pròpia, del país ha de constituir una eina bàsica de cohesió social i alhora 
d’integració (que no de dissolució) en aquesta cultura de totes les ètnies que hi sobrevinguen, 
amb el benentès que compartir una llengua de comunicació equival a disposar d’un instrument 
clau al servei de la integració laboral, política i convivencial.

Vicent Pitarch i Almela
Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans
Seu de Castelló de la Plana

Benvinguts a casa vostra
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Des de la Regidoria de cooperació, solidaritat i integració de 
l'ajuntament de Vila-real, volem fer arribar-vos un missatge a tots els 
ciutadans i ciutadanes que avui es troben fora del seu país d'origen. 
Que a Vila-real estem treballant perquè qualsevol que vinga a viure al 
nostre poble, s'integre en totes les activitats que desenvolupem en 
la vida econòmica, social, cultural, educativa. En totes les esferes que 
el nostre poble expressa com el seu patrimoni d’identitat municipal i 
en aquelles que són patrimoni de tota la humanitat, com és la 
defensa dels drets humans: Una identitat personal, un nom, una 
llengua, casa, treball, salut, educació, oci, temps lliure, etc. La 
convivència entre cultures és un pas per a estrènyer una amistat, i 
unes relacions socials en pau i concòrdia entre cultures, de tots i totes. 

Alejandro Moreno Sandoval
Regidor de cooperació, solidaritat i integració.
Ajuntament de Vila-real

Salutació

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
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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 orígen 
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 propies i diferenciades. I, des de fa unys anys, compartim 
també la  pertinença a la Unió Europea. Per això, cal que no us sentiu estrangers en aquesta 
terra, que sapigueu 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.



Catalunya
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del Nord
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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 13 milions de persones. D’aquestes, 11’5 milions l’ente-
nen i 9 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 
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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



El català va néixer 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 
relativament 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 català 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 que siga una llengua minoritària.

El català 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 disposa d’un 
sistema estandarditzat ja des de l’Edat Mitjana. Es tracta, per tant, d’un idioma plenament 
codificat i normativitzat, amb un total consens acadèmic. 

El català compta amb textos escrits i literaris, ininterrompudament, des del segle XII després 
de Crist. Actualment hi ha més de 1.200 autors que escriuen en català i cada any es publiqu-
en més de 8.000 títols. El català també és la desena llengua del món més traduïda en l’àmbit 
editorial. A Internet ocupa, segons dades de 2005, el lloc 19 quant a pàgines web per parlant, 
per damunt de llengües com el xinès, l’espanyol, el rus, el portuguès o el turc.

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



Casa
CASA

Foc
FOC

Transport
TRANSPORT

Bou
BOU

Mecànic
MECANIC

Nas
NAS

Pruna
PRUNA

Ràdio
RADIO

Informàtic
INFORMATIC

Drac
DRAC

Agenda
AGENDA

Paraules iguals o semblants en les dues llengües:

Saps com es diu en valencià per a designar el que en romanés s’anomenen “vaca” i  “bou”? 
Doncs exactament igual, “vaca” i “bou”. Saps que “primavarã” es diu “primavera”, que “an” 
es diu “any”, que “lac” es diu “llac”, que “s’coala” es diu “escola”, que “camerã” és diu 
“cambra”, que “carn de porc” significa “carne de porc”, que “suc” és “suc”, o que “cât 
costã?” vol dir “quan costa?”. I així fins a més de dues mil semblances lingüístiques en parau-
les que afecten la vida diària.

Traduccions de novel.les d’una a l’altra llengua.

Algunes de les obres més conegudes de la literatura catalana, com ara “Camí de sirga”, de 
Jesús Moncada, o “La Plaça del diamant”, de Mercé Rodoreda, han estat traduïdes al 
romanés, amb els títols de “Riuri care du în cer” i “Piata diamantului”. I, com elles, moltes 
altres, perquè hi ha una editorial a Bucuresti, anomenada Meronia, que es dedica a donar a 
conéixer als lectors romanesos les obres literàries dels escriptors en català. Però també es 
fan traduccions en l’altra direcció de manera que, per exemple, si vols pots llegir en català 
l’obra “Ciulinii Bărăganului", de Panait Istrati, sota el nom d’”Els cards del Baragan”.

Sabies que...?
Algunes curiositats sobre el romanés i el català 
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Voluntariat pel Valencià - 
Escola Valenciana, Federació 
d’Associacions per la Llengua
C/ Josep Grollo, 91-baix. 46025 València
Telèfon: 963 40 70 60
A/e. info@voluntariatpelvalencia.org
www.voluntariatpelvalencia.org

Col·lectius per la llengua i la cultura - 
Escola Valenciana
C/ Antoni Maura, 18
12001 Castelló de la Plana
Telèfon: 964 22 64 40
A/e. castello@fev.org
www.escolavalenciana.org

Plataforma per la Llengua País Valencià
C/ Santa Teresa núm. 10. 46001València 
Carrer Na Teresa, 2.
46700 Gandia (La Safor)
Telèfon: 695 19 59 08
A/e. paisvalencia@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

Servei de Promoció lingüística
Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4, 3a planta
46010 València

Àrea de promoció i normalització lingüística 
de la Universitat Politècnica de València
Camí de Vera, s/n - 46022 València

Servei de promoció del valencià
Universitat d’Alacant
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n 
03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant

Servei de llengües Universitat
Jaume I de Castelló
Av. de Vicent Sos Baynat s/n
12071 Castelló de la Plana

Escola Oficial d’Idiomes València
Carrer del Pla de la Zaidia, 19
46009 València

Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant
C/ Marques de Molins, 56/58
03004 Alacant

Escola Oficial d’Idiomes Castelló
Carretera de Borriol s/n 
12006 Castelló de la Plana

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

On puc aprendre valencià?

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 sortides i activitats variades.
Dades per inscriure’s:
Escola Valenciana.
Telèfon: 963 472 783.
Plataforma per la Llengua País Valencià. 
Telèfon: 695195908

Vols parlar en valencià? Conversa amb nosaltres!
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Bună al valencià
O prezentare a limbii catalane - el valencià,
pentru comunitatea românească din Valencia





Noi, valencienii, suntem, incontestabil, un popor primitor, și așa am fost 
dintotdeauna. Poate că n-ar trebui să ne atribuim nici un merit în acest 
sens, ci mai degrabă ne-au ajutat caracteristicile geo�zice ale teritoriului. 
La urma urmei, ţara noastră pare un fel de stradă lungă (venerabila Via 
Augusta romană este un alt exemplu concludent), pe care au circulat și 
circulă constant, atât într-un sens cât și în celălalt, generaţii din cele mai 
diferite culturi, probabil din timpuri preistorice. Această deschidere către 
atâtea culturi tranzitorii prin ţara noastră și-a pus amprenta asupra 
conștiintei noastre colective și ne-a marcat ca popor cu o destul de 
scăzută coerenţă internă.

În orice caz, Valencia intră cu o anumită precocitate în civilizaţia actuală, intrare marcată de o 
combinaţie de diverși factori, cum ar � diversitatea și fenomenul de imigrare, din care derivă un nou 
fenomen - multiculturalismul. În acest sens, societatea valenciană acceptă provocarea de a-și 
împărtăși cu noii veniţi ţara, în scopul de a o îmbogăţi și consolida , printr-un act de solidaritate, de 
empatie profundă, între noii și vechii valencieni. Și atât unii cât și alţii, conduși de sinergii din ce în ce 
mai intense, facem să ne aparţină această realitate valenciană a secolului nostru, realitate ce constă 
din valori solide dar și din probleme încă de rezolvat; cu o puternică cultură romanică (care include 
Insulele Baleare, Catalonia și Catalonia de Nord) și privind spre un orizont pe care l-am dori, în orice 
caz, mai clar. Suntem satisfăcuţi de faptul că de multe ori noii valencieni (indiferent dacă provin din 
România sau din oricare alt loc de pe planetă) sunt speranţa de regenerare a acestei venerabile 
societăţi, speranţă ce nu întotdeauna ne-o inspiră anumite sectoare ale societăţii autohtone actuale, 
care din diverse motive au renunţat la origini.

Fără îndoială, astăzi mai mult ca oricând în cei 750 ani de istorie valenciană ne recunoaștem ca 
societate diversă din punct de vedere lingvistic și cultural. În Valencia de astăzi, limba catalană - în 
calitate de limbă istorică și, prin urmare proprie, ar trebui să �e principalul instrument de coeziune 
socială și de integrare în același timp (și nu de disensiune), într-o cultură a atâtor grupuri etnice care 
se suprapun, �ind de la sine înţeles că a împărţi o limbă de comunicare este echivalent cu a dispune 
de un instrument-cheie de integrare, atât laborală, cât și politică și socială.

Vicent Pitarch i Almela
Delegat al Institutului de Studii Catalane.
Sediul din Castellon

Bine a i venit acasă!
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Salutări

La sosirea în Valencia aţi putut observa că aici se vorbește o limbă care nu este limba spaniolă. Este el 
valencià, varianta locală a limbii catalane, limbă care seamănă mai mult cu româna decât spaniola.El 
valencià este numele pe care îl dăm aici limbii catalane, la fel cum în Republica Moldova numim limba 
română ca ‘’moldovenească’’. În ambele cazuri însă este vorba de aceeași limbă.

Teritoriul valencian, la fel ca toate teritoriile unde astăzi se vorbește limba catalană, au facut parte din 
Imperiul Roman - în cazul nostru din secolul al doilea î.C.- la fel cum s-a întâmplat și cu teritoriul 
românesc începând cu sec.I d.C., datorită împaratului Traian. Și atât noi cât și voi am păstrat această 
limbă latină, chiar dacă de-a lungul secolelor a evoluat, dând naștere la două limbi, catalană și română, 
așa cum s-a întâmplat cu italiana, franceza, spaniola sau portugheza ...

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

Din cadrul Departamentului de Cooperare, Solidaritate și Integrare al 
primăriei municipiului Vila-Real, dorim să trimitem un mesaj tuturor 
cetăţenilor care trăiesc în afara ţării lor de origine. În cadrul 
departamentului muncim pentru ca toţi cei care vin să locuiască în orașul 
nostru să se integreze în toate activităţile pe care le organizăm în toate 
sectoarele vieţii - economic, social, cultural, învăţământ. Atât în sectoarele 
pe care le considerăm patrimoniu municipal cât și în cele considerate 
patrimoniu al umanităţii, cum ar � apărarea drepturilor omului - o 
identitate personală, un nume, o limbă, o casă, un loc de muncă, dreptul la 
sănătate, la educaţie, timp liber, etc. Coexistenţa culturilor poate � un pas 
către prietenie, către relaţii sociale în pace și armonie între toţi.

Alejandro Moreno Sandoval
Consilier de Cooperare, Solidaritate și Integrare.
Primăria din Vila-real

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." Atunci când aţi venit să locuiţi și să lucraţi în această parte a Mediteranei Occidentale aţi 
putut redescoperi câteva din rădăcinile comune care ne unesc. Valencieni și români împărtășim 
aceeași origine lingvistică, după cum deja am menţionat, și de aceea avem mai multe în comun decât 
s-ar putea crede. Împărtășim, de asemenea, valori culturale și sociale, ca urmare a prezenţei noastre 
în Europa, ca popor cu caracteristici proprii și în același timp diferite de ale altora. Și de câţiva ani 
împărtășim și apartenenţa la Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri ar trebui să vă facă să nu vă 
simţiţi străini în această ţară, să puteţi descoperi limba și cultura ei proprii nu ca �ind cu totul străine 
ci ca o altă faţetă a aceleiași latinităţi care ne unește.

De câţiva ani teritoriile valenciene au fost alese ca destinaţie de către mii de români care au fost 
nevoiţi să-și părăsească ţara din diverse motive. A emigra nu este niciodată ușor, și nimeni nu o face 

de plăcere; dar sperăm că cel puţin șederea în ţara noastră, �e pentru puţin timp, �e pentru 
totdeauna, să vă �e cât mai plăcută cu putinţă. Si, mai presus de toate, sperăm ca �ii si �icele 

voastre să se simtă, încă din școală, autentici valencieni, fără să uite, în același timp, ţara de 
unde au venit.
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El valencià este limba catalană vorbită într-o zonă geogra�că de 68000 km². Ca termen de comparaţie 
este o suprafaţă mult mai mare decât a unor ţări europene cum ar � Elveţia, Belgia sau Ţările de Jos, 
și similară cu cea a Republicii Irlanda. În zona geogra�că ocupată de vorbitorii de limbă catalană 
trăiesc mai mult de 13 de milioane de oameni. Dintre aceștia aproximativ 11,5 milioane înţeleg limba 
și 9 milioane pot să o și vorbească. În prezent, această zonă lingvistică este împărţită în șapte regiuni, 
care sunt distribuite în patru ţări europene în felul următor:

• în Spania: în teritoriile valenciene, în Catalonia, în Insulele Baleare (unde limba este cunoscută , 
de asemenea, sub numele de el mallorquí, el menorquí, el eivissenc si el formenter), în Franja de 
Ponent (un teritoriu din Aragon învecinat cu Catalonia) și într-o zonă dintr-o regiune din Murcia 
numita Carxe.

• în Andorra.
• în sudul Franţei: în regiunea numită Catalonia de Nord.
• în Italia: în Alghero (un oraş din Sardinia).

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

El valencià, limba
a milioane de europeni
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Cea mai mare parte a vorbitorilor de catalană trăiesc în Spania. Aproape 30% dintre ei trăiesc în 
zone în care limba catalană este limbă o�cială. Constituţia spaniolă recunoaște diversitatea 
lingvistică a statului și dispune că ‘’bogăţia diferitelor modalităţi lingvistice de exprimare este 
considerată patrimoniu cultural și va � obiectul unui respect și protecţii speciale"

El valencià – una din
limbile vorbite în Spania
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El valencià este limba proprie a majorităţii teritoriilor valencine 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 vieţii 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 valencià



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 de limbi de provenienţă latină.

Deoarece aceste limbi au origine comună există multe suprapuneri și asemănări între ele. Acest 
lucru înseamnă că de multe ori vorbitorii acestor limbi se pot înţelege relativ ușor unii cu ceilalţi, 
și poate să le �e relativ ușor să înveţe o nouă limbă din grup.

Prin urmare, îi este mai ușor unui român să înţeleagă, 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-aţi 
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 prezenţei în mass-media, al situaţiei socio-lingvistice, sau al vitalităţii 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 știinţă și �lozo�e, și a fost 
standardizată 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. s-au scris o mulţime de texte literare în limba catalană, fără întrerupere până 
în zilele noastre. 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. Limba catalană este, de asemenea, pe locul zece 
în lume în ceea ce privește traducerile editoriale. În 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
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El valencià - o limbă
a oportunitătilor
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Vă va ajuta la îmbunătăţirea situaţiei laborale.
El valencià vă poate ajuta să aveţi acces la locuri de muncă unde este necesar să înţelegi 
și să vorbești această limbă, cum ar � de exemplu în administraţie. Într-o afacere proprie 
v-ar putea ajuta să oferiţi servicii mai bune clienţilor, deoarece orice persoană apreciază 
mult faptul de a � servită în limba proprie.
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Vă va folosi pentru a putea studia sau pentru a ajuta copiilor 
voștri la școală.
El valencià este limba utilizată de multe ori în învăţământ ,atât ca limbă de comunicare 
cât și de studiu. Prin urmare, este utilizată în multe școli, colegii și universităţi.

Vă va � 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 lucraţi deja sau doriţi să lucraţi cu publicul - într-un restaurant , hotel sau 
magazin - faptul că îi puteţi 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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Vă va facilita relaţiile cu administraţia publică
El valencià este limba utilizată frecvent în administraţia publică, în primării și în 
departamentele guvernamentale.

Vă va permite să vă faceţi noi prieteni și să vă extindeţi reţeaua
de relaţii sociale. 
El valencià este un bun instrument de promovare socială, mai ales pentru cineva care 
vine din afară. Vă poate ajuta să vă conectaţi cu mai multe persoane și, în plus, să 
cunoașteti și să înţelegeţi mai bine locurile în care trăiţi. Localnicii care vorbesc această 
limbă îi apreciază mult pe cei care vin din alte părţi și ajung să le vorbească limba. 

Vă va � utilă pentru că vă va facilita accesul la diferite
servicii sociale.
Cunoscând această limbă puteţi avea acces la orice informaţie, astfel încât puteţi a�a 
tot ceea ce se întâmplă în locul unde trăiţi (locurile de muncă, posibilităţile de partici-
pare la viaţa socială locală etc.).
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CASA
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FOC
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TRANSPORT

Bou
BOU
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MECANIC

Nas
NAS
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PRUNA

Ràdio
RADIO

Informàtic
INFORMATIC

Drac
DRAC

Agenda
AGENDA

Cuvinte similare sau identice în cele două limbi:

Știţi cum se spune în catalană la ceea ce în limba română numiţi "vacă" și "bou"? Ei bine, se spune 
exact la fel, "vaca" și "bou". Știţi că la "primăvară" i se spune "primavera", că la "an" i se spune "any", 
că la "lac" i se spune "llac", că la "școală" i se spune "escola", că la "cameră" i se spune "cambra"? Știţi 
că expresia "carn de porc" înseamnă "carne de porc", că "suc" înseamnă "suc" sau "Quan costa?" 
înseamnă "Căt costă?" ? Și așa putem continua cu aproximativ două mii de cuvinte uzuale identice 
sau asemănătoare în cele două limbi.

Traduceri literare din cele două limbi

Unele dintre cele mai cunoscute opere literare catalane, cum ar � de exemplu "Camí de sirga" scrisă 
de Jesús Moncada, sau "La Plaça del diamant" de Mercé Rodoreda, au fost traduse în limba română 
sub titlurile "Râuri care duc în cer" și respectiv " Piaţa diamantului ". La fel s-a întâmplat cu alte 
opere, pentru că există o editură în București, numită Meronia, care se dedică la a face cunoscute 
cititorilor români opere literare catalane. Dar pe de altă parte această editură face și traduceri din 
limba română în limba catalană, așa încât interesaţii pot să citească în catalană "Ciulinii 
Bărăganului" de Panait Istrati , sub numele de "Els cards de Bărăgan".

Stiati că ...? 
Curiozităti despre limba română si limba catalană
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Voluntariat pel Valencià – program al Escola 
Valenciana – Federaţie de Asociaţii pentru 
Limba Proprie
C/ Josep Grollo, 91-baix. 46025 València
Tel. 963 40 70 60
A/e. info@voluntariatpelvalencia.org
www.voluntariatpelvalencia.org

Colective pentru  Limbă si Cultură – asociaţie 
din cadrul federaţiei Escola Valenciana
C/ Antoni Maura, 18
12001 Castelló de la Plana
Tel. 964 22 64 40
A/e. castello@fev.org
www.escolavalenciana.org

Asociaţia ‘’ Plataforma per la Llengua
País Valencià’’
C/ Santa Teresa núm. 10 - 46001 València 
Carrer Na Teresa, 2 
46700. Gandia (La Safor)
Tel. 695 19 59 08
A/e. paisvalencia@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

Serviciul de Promovare Lingvistică, 
Universitatea din Valencia  
C/ Amadeu de Savoia, 4, 3a planta
46010 València

Departamentul de Promovare Lingvistică, 
Universitatea Politehnică din Valencia
Camí de Vera, s/n - 46022 València

Serviciul de Promovare Lingvistică, 
Universitatea din Alacant
Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 
Sant Vicent del Raspeig - Alacant

Departamentul de Limbi,  Universitatea
Jaume I din Castellon
Av. de Vicent Sos Baynat s/n
12071 Castelló de la Plana

Școala O�cială de Limbi din Valencia
Carrer del Pla de la Zaidia, 19
46009 València

Școala O�cială de Limbi  din Alacant
C/ Marques de Molins 56/58
03004 Alacant

Școala O�cială de Limbi din Castellon
Carretera de Borriol s/n 
12006 Castelló de la Plana

Material ajutător:
Dicţionar/Dicţionar catalan-român 
/român-catalan de Florin I. Bojor,
Editura Griselda Bonet.

Unde pot învăta el valencià?

Dacă aveţi cunostinţe bazice de catalană sau 
vorbiţi această limbă, chiar dacă cu di�cultate, 
vă puteţi îmbunătăţi nivelul practicând 
împreună cu noi. Noi vă oferim o oră de 
conversaţie săptămânală cu o persoană care 
vorbește curent limba, timp de un minim de 
zece săptămâni. Avem o reţea extinsă de 

voluntari , împreună cu care organizăm 
diferite activităţi culturale, excursii, etc.
Vă puteţi înscrie aici: Voluntariat pel Valencià – 
program al Escola Valenciana
Tel. 96 340 70 60
A/e. info@voluntariatpelvalencia.org                          
www.voluntariatpelvalencia.org

Vrei să vorbesti în valencià? Vorbeste cu noi!
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