
Valencià per a tots
Fraula, maduixa, fresa

Ferrer Pastor, en el seu vocabulari valencià-
castellà castellà-valencià ja va arreplegar es-
tes dos paraules “fraula” i “maduixa” com a 
equivalents del castellà fresa, referit a la frui-
ta de color roig.

La “fraula” és el fruit de la “fraulera”, i és una 
paraula compartida amb Mallorca. Deriva 
del llatí ‘fragula’. La paraula ‘maduixa”, s’ha 
generalitzat també a partir de llibres. Enric 
Valor indica que es diu “fraula o maduixa”.

Des d’ací reivindiquem el major ús de la pa-
raula “fraula”, com a patrimonial valencia-
na. El que sí que és clar és que “fresa” és un 
castellanisme, propagat per la importació de 
“fraules”, en les nostres terres.

DRETS LINGÜISTICS

Milers d’alumnes veuen
conculcat el seu dret a
estudiar en valencià

Per a molts alumnes, exercir el seu dret a es-
tudiar en la llengua pròpia en la Comunitat 
Valenciana no és possible. No hi ha suficients 
places. I no n`’hi ha perquè qui les ha de 
crear no les crea.

Cal dir que el dret a estudiar en valencià ve 
recollit pel vigent Estatut d’Autonomia. Esta 
Agència de Promoció del Valencià reclama 
que es complisca eixe dret.castellanisme, 
propagat per la importació de “fraules”, en 
les nostres terres.
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Nou número de la revista 
Alborgí

La Regidoria de Política Lingüística i l’Agència 
de Promoció del Valencià han tret a llum el 
número 12 d’esta revista de caràcter anual 
dedicada a Paterna i a la promoció de la nos-
tra llengua.

Dotze números en un espai de 15 anys són 
una bona col·lecció de llibres sobre temes 
paterners, en format per a col·leccionar.

Este número conté articles, treballs i poesies 
premiats en els XLIX Jocs Florals de la Vila de 
Paterna més altres articles de col·laboradors. 
Félix Gámez García, Albert Pérez i Marco, En-
ric J. Camps Valero – Dolores Ripoll Bonifacio 
–Francisco Ferrandis Bordes – Raimon Aguiló 
Bartolomé i Hernán Mir componen la nòmi-
na d’autors, esl treballs dels quals s’ofereix al 
públic lector.

Les “Festes Estellés” en 
homenatge al poeta de 
Burjassot, en el seu any

Nombroses localitats celebren a partir del 4 
de setembre, dia del naixement del poeta, 
les “Festes Estellés” en honor a Vicent An-
drés Estellés. Enguany tenen una especial 
significació, ja que es commemora l’Any Es-
tellés organitzat per l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua. 

A la veïna localiat de Burjassot, ciutat natal 
del poeta, es realitzarà a més la “Passejada 
Estellés”, recorrent aquells llocs o indrets 
més significatius en el Burjassot de Vicent 
Andrés Estellés. Tant la passejada, com la  
esta de la Festa Estellés, tindran lloc el dissa-
bte 14 de setembre.



El 9 d’Octubre, dia nacional 
dels valencians

Per als valencians és important, cal que 
siga important la data del 9 d’Octubre. 
La memòria històrica no pot quedar en 
oblit, no es tracta d’una festa més en el 
calendari, és la nostra festa nacional, la 
festa de la nostra nacionalitat històrica, 
que per això som una nacionalitat històri-
ca, no una comunitat més.

El 9 d’octubre de 1238, amb l’entrada a la 
ciutat de València del rei Jaume I, és una 
data històrica de primera magnitud, que 
simbolitza tot el que a partir d’ahí anà 
produint-se: la fundació del regne de Va-
lència en el marc de la Corona d’Aragó, un 
espai polític en el qual estiguérem englo-
bats i units als altres pobles que la con-
formaren. Una llengua que amb el temps 
passà a anomenarse valencià com a part 
indestructible de la nostra personalitat 
diferenciada.

I és eixa llengua, amb el nom de “valen-
cià”, la que es proclama com a “llengua 
pròpia de la Comunitat Valenciana” en 
l’Estatut d’Autonomia. És la “llengua dels 
valencians”, la nostra llengua.

50 anys de la cançó “Al vent”

En 1963 el cantant RAIMON componia i gra-
vava en disc la cançó AL VENT, que formava 
part de la NOVA CANÇÓ

Al vent,
la cara al vent,
el cor al vent,

les mans al vent,
els ulls al vent,

al vent del món.
I tots,

tots plens de nit,
buscant la llum,
buscant la pau,
buscant a Déu,

al vent del món.
La vida

ens dóna penes,
ja el nàixer

és un gran plor,
la vida

pot ser eixe plor...
Però nosaltres al vent,

la cara al vent,
el cor al vent,

les mans al vent,
els ulls al vent,

al vent del món...

Qui estima la 
llengua, la 

fa servir
AVIVA LA LLENGUA,
AVIVA EL VALENCIÀ! 

PARLA, LLIG I ESCRUI EN VALENCIÀ

LLENGUA VIVA
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