‘Trau el valencià de marxa’
Es tracta d’una campanya de promoció de l’ús del valencià adreçada als
joves, sota el lema Trau el valencià de marxa.
Per a la realització d’aquesta campanya es va convocar un concurs de disseny
gràfic en el qual podien participar tots els alumnes de l’Escola d’Art d’Alcoi.
El treball gràfic havia de representar un concert per a joves a l’aire lliure. El
vocabulari va ser dissenyat per un alumne de l’Escola d’Art d’Alcoi, Juan
Castro. La unitat didàctica va estar preparada per Frederic Barber, professor
de valencià de l’Escola d’Art, i Vicent Cabanes, assessor de valencià del
CEFIRE d’Alcoi.
Amb l’obra guanyadora es va editar un vocabulari (descàrrega) amb l’objectiu
de donar a conéixer la forma valenciana d’un conjunt de paraules que
normalment són usades pels joves en les seues formes castellanes. A més,
també es va editar una unitat didàctica (descàrrega) per tal de treballar el
vocabulari esmentat.
Tot aquest material ha estat distribuït entre els alumnes de 5é i 6é de
Primària i 1r i 2n d’ESO de tots els centres educatius de la ciutat.
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ada ovella amb la
seua parella. Ací tens un
grup de paraules que
potser coneixes. Busca
la definició que més convinga.

`
`

a.

Construcció coberta i tancada amb lona, improvisada a l'aire lliure.

b.
c.

Parella d'artistes que canten plegats.

Baralla, renyina, avalot.

Estri que forma un pla inclinat on es posen
llibres, partitures, etc. per tal de llegir-los amb més comoditat.

d.

e.

Cartell o inscripció en un lloc públic per a avís o anunci d'una cosa.

f.
g.
h.
i.

Cadafal de fusta per a representacions teatrals, concerts, balls, etc.
Element pla de gran superfície emprat per a anunciar productes.

Part del vestit fins a la cintura, amb mànegues, que generalment és de cuiro.
Conjunt de persones que canten plegades.

j.

Dispositiu emprat per a connectar un aparell a la xarxa elèctrica.
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ol.loca en la casella corresponent
el significat de cada paraula:

Teloner:
Colla:
Focus:
Seient:
Quintet:
Estrena:
Canó de llums:

à
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c

ompleta les frases següents amb les paraules adients:

Com que el músic no sabia la cançó de memòria li van col·locar les partitures en un ...................
Estava molt orgullós amb la seua nova .................... de cuiro.
Sovint portava un ........................ per si algú li demanava foc.
Porta un tipus de ......................... molt ajustada per tal de marcar bíceps.
Al seu poble era tradició organitzar una revetla sota un ...........................
Com que hi va haver un curtcircuit tots els ............................. es van espatlar.
Només bevien un mica i ja organitzaven una ......................... formidable.
Als concerts les grans marques comercials s'anuncien mitjançant espectaculars .....................
Un dels .......................... més famosos que hi ha al País Valencià és el de la Polifònica Alcoiana.
Els operaris de l'ajuntament s'encarreguen de muntar un ........................... perquè hi actuen
els grups de rock.
Els cantants suaven molt perquè els ......................... produïen molta calor.
Quan van engegar ............................ va aparéixer el seu ídol voltat de fum.
Quan era festa major al poble ell i els seus amics formaven una ......................... molt divertida.
A l'estiu guanya alguns diners en un restaurant treballant com a ........................
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e segur que aquest estiu has anat a un revetla o a un concert.
Fes una redacció de 15 línies on almenys utilitzes sis paraules del nostre vocabulari.
Subratlla-les amb un retolador de colors. Per a l'elaboració de la redacció pots fer servir el guió.

a Descripció del lloc on es va celebrar el concert
b Qui cantava, tipus de música, com anava vestit
c Quant valia l´entrada?
d Amb qui hi vas anar?
e Vas fer noves amistats?

5

a

l text següent hi ha alguns barbarismes. Detecta'ls i

escriu a sota la paraula correcta.

Aquell dia el van cridar d'una empresa especialitzada a muntar espectacles. Quan va arribar al lloc
acordat, els operaris treballaven falcant el tablao on actuaria l'orquesta. Va haver de traslladar un
munt de micròfonos i alguns taburets des del camió fins a l'escenari. Amb els focos va suar de valent,
perquè pesaven molt. En un moment de descans pogué parlar amb un camarer a qui li demanà un
metxero. Després d'una estoneta van arribar les càmares de televisió i una empresa d'esponsorització
que va omplir els edificis del voltant de valles publicitàries. Faltaven pocs minuts per a l'estreno del
seu grup favorit.
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a

cí tens el dibuix d'un concert imaginari. Colora'l i col.loca la paraula
adient davall de cada objecte.
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