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INTRODUCERE
Lucrarea Interferenţe lingvistice româno-spaniole relevă
importanţa pe care o are studierea fenomenului de contact
lingvistic, în cazul comunităţilor de români din Spania, pornind de
la caracteristicile limbilor implicate în acest proces: limba română
şi limba spaniolă.
În contextul spaniol, uzul limbii române a fost puternic
influenţat de limba spaniolă, manifestându-se tendinţa de
restructurare a tiparelor specifice la diverse niveluri ale limbii.
Această influenţă are loc pe fundalul unor multiple interferenţe
româno-spaniole la nivel social, politic, cultural şi economic.
Interesul pentru tematica dezvoltată în lucrare îşi are
punctul de plecare în experienţa contactului personal cu realităţile
din Spania, cu ocazia vizitei de şase luni în oraşul Castellón de la
Plana, în anul 2004. În calitate de profesor de limba română şi
engleză, în Colegiul Lope de Vega, am cunoscut şi trăit, pentru
puţină vreme, etapele transformării individuale din timpul
procesului de integrare a imigrantului în societatea de destinaţie.
Contactul direct cu elevii români din şcolile spaniole,
precum şi cu familiile acestora în cadrul unor proiecte care aveau
ca finalitate integrarea românilor în societatea spaniolă, relaţiile
stabilite în România, ca profesor de limba română, cu elevii ai
căror părinţi plecaseră în Spania sau Italia, ne-au determinat să
începem analizarea unor aspecte ale migraţiei economice
româneşti în Europa Occidentală şi să cercetăm îndeaproape
efectele acesteia asupra comunicării românilor din Spania.
Acestei motivaţii personale i se adaugă amploarea pe care
a luat-o fenomenul migraţiei în România, numai în Spania şi Italia
trăind aproximativ 2.000.000 de români. Având în vedere datele
de referinţă făcute publice de ISTAT (Institutul Italian de
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Statistică) în 2010, în Italia trăiesc 1.200.000 de etnici români, iar
în Spania, conform INE (Institutul Spaniol de Statistică), 829.715
de conaţionali.
Dincolo de cifrele statistice, observăm că un sfert din
locuitorii unui oraş spaniol (Castellón de la Plana) sunt de
naţionalitate română, ceea ce ridică mai multe probleme la care
vom răspunde pe parcursul cărţii: Din ce cauză emigrează
românii? De ce îşi aleg Spania ca destinaţie predilectă? Cum s-au
acomodat românii în ţara de adopţie? Cum sunt văzuţi românii în
Spania? Şi-au păstrat obiceiurile şi limba? Cum comunică
imigranţii români între ei? Pentru a găsi răspunsul la aceste
întrebări am studiat interferenţele lingvistice româno-spaniole în
contextul migraţiei economice a românilor în Spania, din 1995 şi
până astăzi.
Dintre toate teritoriile spaniole locuite în prezent de
români, în lucrarea nostră, am ales să analizăm, din punct de
vedere lingvistic, două zone ale Spaniei, reprezentative din punct
de vedere numeric: Madrid şi Castellón de la Plana.
Scopul studiului privitor la interferenţele lingvistice
româno-spaniole, în condiţiile migraţiei româneşti în Spania, are
în vedere identificarea consecinţelor lingvistice pe care le poate
avea migraţia masivă a românilor în Spania din motive
economice. În vederea cercetării acestor aspecte, ne-am propus o
analiză a contactului celor două coduri lingvistice şi a cadrului
care face ca acest contact să fie de tip special. În demersul nostru
ne-am oprit asupra următoarelor obiective:
identificarea contactului lingvistic în condiţiile
particulare specifice migraţiei utilizatorilor unui cod în
spaţiul lingvistic al celuilalt cod;
precizarea gradului de intensitate a influenţei limbii
spaniole ca limbă oficială a ţării de imigraţie asupra limbii
române;
analiza atitudinii lingvistice a imigrantului român, care
variază de la utilizarea limbii spaniole în majoritatea
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situaţiilor comunicaţionale, folosirea alternativă a celor două
coduri şi preferinţa pentru comunicarea în limba română;
verificarea, pe baza materialului cules, a existenţei
rumañolului.
Pentru a surprinde principalele trăsături ale contactului
lingvistic româno-spaniol, am cercetat influenţa limbii spaniole
asupra limbii române la toate nivelurile limbii: la nivel fonetic,
lexical, onomastic, morfologic şi sintactic, încercând să
surprindem principalele trăsături ale acestui contact lingvistic.
Lucrarea nostră se bazează pe analiza unui corpus de
texte, alcătuit din relatări ale românilor care trăiesc în Spania (în
provincia Castellón şi în Madrid). Înregistrările au fost făcute atât
în Spania, cât şi în România, în perioada când s-au întors din
diverse motive (afaceri, vizitarea rudelor, construirea unor
locuinţe, petrecerea vacanţelor, a sărbătorilor împreună cu
prietenii).
Studiul limbii române vorbite în Spania a implicat două
etape importante: culegerea şi interpretarea materialului obţinut.
Culegerea datelor a fost realizată prin observaţie şi
anchetă. Observaţia a constat în urmărirea continuă a felului de a
se exprima al unor români în Spania, în cele mai diverse
împrejurări. Observaţia s-a desfăşurat timp de 6 luni (ianuarie
2004 – iulie 2004), perioadă în care am intrat în contact cu mai
multe familii de români stabilite în Spania, prin intermediul
elevilor români din Colegiul Lope de Vega. Integrându-ne în
colectivitatea de români urmărită, am observat condiţiile de trai
ale acestora, felul în care se comportă, modul în care comunică,
cum evoluează ca indivizi.
După această etapă, am început întocmirea corpusului,
constituit din material lingvistic. Culegerea materialului s-a realizat
în mai multe moduri: strângerea unor casete audio-video trimise
de un grup de români din Madrid rudelor rămase în ţară, ancheta
lingvistică întreprinsă de noi în februarie 2009, în oraşul Castellón
de la Plana, aplicarea unui chestionar cu ajutorul unuia dintre
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informatori şi selecţionarea unor forumuri de discuţii ale
românilor din Spania.
Cum nu am putut întreprinde încă de la începutul
cercetării noastre deplasări în Spania pentru a realiza ancheta de
teren, am început să strângem înregistrări audio-video ale
persoanelor cunoscute plecate în Spania. Rudele din ţară ne-au
împrumutat casetele timp de mai multe săptămâni, iar unii dintre
cei înregistraţi au fost de acord să le luăm interviuri la întoarcerea
în ţară. Astfel, această primă etapă a cercetării s-a restrâns la
analiza unui grup de 21 de persoane, alcătuit din două familii
multimembre de români, care trăiesc în Alcala de Henares, lângă
Madrid.
Toate înregistrările aparţin unor români şi reproduc
scene din viaţa de zi cu zi: petreceri cu ocazia zilelor de naştere,
sărbătorirea Anului Nou şi a Paştelui, excursii prin ţară, călătorii
cu trenul, metroul sau autobuzul. Cei douăzeci şi unu de subiecţi
ne-au oferit, prin intermediul a douăzeci de înregistrări audiovizuale, detalii relevante atât despre limba română vorbită în
Spania, precum şi despre influenţa exercitată de limba spaniolă
asupra pronunţiei şi a lexicului românesc.
Persoanele al căror limbaj a fost analizat (v. Anexa 1, I27I35) sunt de vârstă diferită, de la copii de patru ani, până la adulţi
de 65 de ani. Una dintre familiile al căror limbaj l-am studiat este
formată din părinţi (30, 32 de ani), fiică (10 ani), mătuşă (50 de
ani), bunici (60, 65 de ani), o familie de prieteni, soţ şi soţie,
copilul lor de patru ani şi alţi prieteni. La momentul înregistrărilor
subiecţii trăiau de cel puţin doi ani în Spania (v. Anexa 1). Toţi
subiecţii, în afara celor de peste 60 de ani, au studii liceale, iar
patru dintre ei au studii universitare. Cealaltă familie este
bimembră: soţ şi soţie în vârstă de 36 de ani, iar situaţiile
comunicaţionale de pe înregistrările audio-video prezintă
discuţiile dintre cei doi parteneri, descrierea locurilor vizitate şi
interacţiunile verbale dintre ei şi prietenii lor din timpul unor
călătorii sau a unor vizite.
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A doua etapă a cercetării s-a realizat prin întreprinderea
unei anchete lingvistice pe teren. În februarie 2009, ne-am
deplasat în Castellón de la Plana, pentru a trăi, timp de o lună, în
mediul social al cărui limbaj l-am cercetat. Prima etapă a constat
în stabilirea contactului cu o serie de reprezentanţi ai comunităţii
române din Spania şi în identificarea posibilităţilor de comunicare.
Asociaţia românilor din Castellόn, prin intermediul doamnei
Nicole Mitulescu, preotul Bisericii Sf. Nicolae din Castellón şi
viceconsulul Dan Costinaş ne-au oferit date precise privind
imigraţia română în Spania şi ne-au ajutat să luăm legătura cu
subiecţii. Directorul colegiului Lope de Vega din Castellón de la
Plana, domnul Hipólito Perales, ne-a furnizat date esenţiale
privind elevii români înscrişi în această şcoală şi ne-a permis
intervievarea, în bune condiţii, a cinci dintre elevii români aflaţi în
clasele superioare. Un rol activ în stabilirea contactelor cu
persoanele intervievate l-au avut şi profesorii J. Cristian Linares
Bayo şi Isabel Maria Rios García.
Ancheta lingvistică a fost pregătită în prealabil, având ca
scop intervievarea unui număr cât mai mare de români care
trăiesc în Spania, pentru a cerceta transformările apărute la nivelul
comunicării în limba română sub influenţa uzului dominant al
limbii spaniole. Pentru înregistrarea cât mai obiectivă a
materialului lingvistic, s-au folosit aparate moderne: camere video,
reportofoane.
Menţionăm că procesul de informare a întâmpinat câteva
obstacole referitoare, în special, la reacţia unora dintre posibilii
informatori, cu privire la înregistrările audio. Fiind înştiinţaţi încă
de la început de scopul cercetării noastre, mulţi dintre cei întâlniţi
nu au dorit să fie înregistraţi şi, astfel, dialogurile purtate nu au
putut fi folosite în lucrarea noastră.
Singurii care au fost de acord cu înregistrarea audio au
fost: elevii români din Colegiul Lope de Vega, care în urmă cu
cinci ani fuseseră elevii noştri şi cu care corespondaserăm în tot
acest timp, o studentă româncă a Universităţii Jaume I şi unele
dintre familiile de români angajate de către subiecţii de origine
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