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The sole cause of man’s unhappiness is that he does not
know how to stay quietly in his room.
Blaise Pascal
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Introducere 1
În mai 2002, în timpul unei deplasări la Madrid, am
cunoscut o tânără dintr-un sat din sudul României. Venise
de puţină vreme, câteva săptămâni, în Spania. Locuia la o
verişoară, în San Fernando şi lucra deja câteva ore pe
săptămână ca limpiesă 2 . În România, nu muncise niciodată.
Era căsătorită şi avea un copil. Soţul lucra pe ici pe colo, ca
şofer, fără să aibă “ceva sigur”. Avea rude în Spania şi
auzise cât de mult se poate câştiga. Îi trebuiau bani pentru
o casă, pentru că locuiau cu părinţii. Aşa se hotărâse să
vină să muncească o vreme la Madrid. Înainte să ajungă în
Spania, un prim loc de externă, într-o casă, era deja aranjat
pentru ea. Tânăra nu fusese niciodată plecată în străinătate
şi îşi amintea cu mândrie că mergea la Bucureşti încă din
copilărie, cam o dată la doi ani. În plus, la câţiva ani mai
ajungea şi la Braşov, la o rudă.
Ceea ce m-a impresionat în întâlnirea cu tânăra
româncă a fost descrierea drumului către prima zi de lucru:
Publicarea acestei lucrări este finanţată din grantul CNCSIS
2068/2008, coordonator D. Sandu. Elaborarea sa a fost susţinută de
granturile CNCSIS: ID56/2007 (coordonator: B. Voicu) şi
ID2068/2008 (coordonator: D. Sandu)
2 Termenul “limpiesă” face parte din limbajul comunităţii româneşti în
Spania.
Asupra
semnificaţiei,
vezi
1

Anexa 2: Mic dicţionar al migraţiei româneşti în Spania.
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o bucată de hârtie pe care verişoara îi scrisese în transcriere
fonetică românească numele staţiilor unde trebuia să
schimbe autobuzul, trenul şi metroul. Nu vorbea spaniolă,
nu avea telefon mobil, nu călătorise niciodată cu metroul.
Nu a reuşit să ajungă la locul de muncă. S-a rătăcit şi îşi
amintea cum, îngrozită, a schimbat o întreagă zi trenurile în
imensul metrou madrilen. Păstra încă bucata de hârtie.
Prima zi de muncă fusese o lecţie de migraţie.
Peste ani am revăzut-o pe tânăra din 2002. În 2008,
locuia tot în San Fernando, lângă Madrid, împreună cu
soţul şi fiul ei. Muncea tot ca limpiesă, dar avea un program
plin ca externă. Îşi cumpărase o casă în România. Mergea în
ţară anual, dar se gândea să mai rămână în Spania până
ridică o construcţie nouă, “cum au alţii”. O istorie de
migraţie fără nimic extraordinar, multiplicată la ordinul
sutelor de mii de reţelele de migraţie româneşti către
Spania. Un eveniment între milioanele din lumea migraţiei
nereglementate pentru muncă.
Povestea tinerei care s-a rătăcit în metroul madrilen
are însă, pentru mine, o semnificaţie aparte. Atunci, în
2002, m-am întrebat pentru prima oară: “Ce se întâmplă cu
oamenii ăştia?! Sunt nebuni? Sunt inconştienţi?”
Era evident că nu. Numărul migranţilor români în
Spania a crescut în mod continuu. La sfârşitul lui 2007, pe
teritoriul statului iberic erau înregistraţi în registrul de
populaţie 731.806 3 români. Totuşi, de ce au ales oamenii
aceştia tocmai Spania, cum au reuşit să plece, cei mai mulţi
dintre ei fără să ştie să vorbească o limbă străină, fără să
aibă bani la ei, fără să ştie ceva despre ţara în care se duc?
3

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/
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Cum este posibil, în condiţiile acestea, să supravieţuiască în
Spania şi cum au făcut ca experienţa lor de migraţie să fie
una de succes după definiţia deja instaurată în cultura
locurilor din care pleacă sau în care se duc? Acestea sunt,
în fapt, genul de interogaţii de la care a pornit lucrarea.
Materialul nu este decât o încercare de a înţelege cum s-a
dezvoltat migraţia românească în Spania, o tentativă de
identifica elemente care intervin în dinamica procesului 4 .
Riscuri în a discuta despre dinamica unei migraţii
Prima dificultate majoră de care se loveşte o
asemenea tentativă este legată de spaţialitatea, dacă se
poate spune aşa, a migraţiei internaţionale. Sunt conştientă
că afirmaţia poate căpăta o tentă de truism-scuză, mai ales
într-o introducere. Problema este însă reală. Procesul meu
de interes conectează spaţii şi este influenţat de elemente
plasate în spaţii diferite. Dezvoltarea unei migraţii
internaţionale nu este una naţională. Într-o perspectivă
clasică ar fi corect să spun că este una în/între două spaţii
naţionale; într-una transnaţională, probabil una într-un nou
spaţiu, definit prin conectarea celor două. Într-o discuţie
recentă asupra ceea ce numeşte sociologia migraţiei,
Castles afirma: “Astăzi există noi motive pentru care
cercetarea ar trebui să se emancipeze de diviziunile
naţionale. Până recent, cea mai mare parte a migraţiei avea
tendinţa de a se desfăşura dintr-un stat naţional către altul
şi, în general, să ducă la stabilirea la destinaţie sau la
4 Alăturarea celor doi termeni duce la o construcţie pleonastică în
limba română. Am utilizat-o în text pentru a accentua ideea de
“dinamică a migraţiei”.
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întoarcerea în ţara de origine după o perioadă de şedere în
străinătate. În era globalizării, există o proliferare a patternurilor de migraţie periodică şi circulară ducând la o mai
mare diversitate a experienţelor de migraţie şi, în egală
măsură, la experienţe culturale mult mai complexe.
Emergenţa comunităţilor transnaţionale este una dintre
cele mai evidente expresii ale acestor tendinţe. Abordările
centrate pe statul naţiune nu sunt adecvate pentru a
înţelege asemenea trenduri.” (Castles, 2007b, 353).
În contextul migraţiei intra-europene (în care se
plasează migraţia românească în Spania), complexitatea
situaţiei este accentuată de existenţa unei structuri suprastatale (Uniunea Europeană), caracterizată de instaurarea
unui spaţiu de liberă circulaţie şi de tendinţe de
omogenizare (sau cel puţin de sincronizare) a politicilor de
migraţie la nivel supra-naţional.
Pentru o migraţie de la sfârşit de secol XX, început
de secol XXI, intra-europeană, dezvoltată pe baza reţelelor
de migranţi, probabil orice fel de discuţie, cu atât mai mult
una legată de dezvoltare migraţiei, ar trebui plasată dincolo
de perspectiva naţională.
O doua dificultate considerabilă vine din dinamica
accentuată a migraţiei internaţionale a românilor ca
ansamblu, dincolo de diferitele fluxuri care o compun şi a
“sensibilităţii” sale la factori de mediu. Migraţia românilor
este una specific europeană, caracterizată de situaţia multidestinaţie. Investigarea modului în care migraţia către
Spania s-a dezvoltat nu poate face abstracţie de dezvoltarea
migraţiilor către alte destinaţii şi nici de faptul că, cel puţin
o parte dintre ele, fac parte dintr-un spaţiu supranaţional
(Schengen) aproape lipsit de graniţe interne. Există, fără
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discuţie, în studiul migraţiei românilor şi avantaje. În opinia
mea, cel mai consistent este că se pleacă de la un moment
care, printr-un context istoric, să sperăm irepetabil, poate fi
aproximat ca moment 0 al migraţiei internaţionale, iar acest
moment este încă îndeajuns de aproape în timp pentru a
putea fi evocat. Cele două decenii de după 1989 sunt în
mare parte ani de structurare. Probabil că abia la începutul
de secol XXI putem vorbi despre stabilirea unei
configuraţii de durată în migraţia internaţională. Al doilea
aspect – sensibilitatea la mediu sau dependenţa de context
- face mai degrabă trimitere la o dificultate teoretică în
sociologia migraţiei. În spaţiul paradigmatic la care face
apel cel mai adesea această lucrare (teoria reţelelor de
migranţi), se postulează creşterea independenţei unei
migraţiei în raport cu factorii de mediu care au contribuit la
apariţia sa, după faza de maturizare. În principiu,
propoziţia este, din punctul meu de vedere, corectă. Şi
totuşi, mediul în care o migraţie se dezvoltă (mai ales prin
schimbări de politică de migraţie - cu o considerabilă
influenţă asupra costurilor şi riscurilor migraţiei) îi poate
influenţa decisiv evoluţia. Pentru migraţia românească în
Spania, exemplul 2002 este unul ilustrativ. Momentul a
indus probabil o multiplicare consistentă pe fluxul spaniol
şi o presiune accentuată asupra reţelelor de migranţi
existente. Dacă este corect să afirm că migraţia dezvoltată
pe baza reţelelor capătă independenţă în raport cu mediul
(migraţia românilor a crescut şi, foarte probabil, la fel s-ar
fi întâmplat şi în absenţa evenimentelor din 2002), totuşi,
diferenţa indusă de 2002 (prin scăderea bruscă a costurilor
migraţiei şi multiplicarea punctelor de conexiune din
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Spania către care se putea migra) este semnificativă. De
aici, o nouă dificultate de analiză.
O a treia problemă vine din însăşi natura migraţiei.
Castles nota în studiul citat: “Experienţa migraţiei cuprinde
fiecare dimensiune a existenţei umane şi astfel furnizează
sarcini analitice şi descriptive pentru toate ştiinţele sociale,
de la perspectivele economice macrostructurale şi
demografie, la abordările de micro-nivel ale antropologiei,
psihologiei sau studiilor culturale. Este greu de realizat un
studiu util pe orice fenomen de migraţie dintr-o
perspectivă mono-disciplinară, cu evitarea transgresării
teritoriul altor ştiinţe sociale.” (ibid)
Două spaţii naţionale, unul supranaţional, un
posibil/probabil spaţiu transnaţional; peste două decenii de
dezvoltare a multiple migraţii; dinamică accentuată; o
singură perspectivă într-un domeniu în care se vorbeşte de
multidisciplinaritate... Este clar că lucrarea nu poate
răspunde întrebării Cum s-a dezvoltat migraţia românească în
Spania? decât într-un mod segmentar. Un răspuns
exhaustiv, deşi mă îndoiesc de posibilitatea elaborării
unuia, este departe de posibilităţile mele actuale. Atunci, de
ce un asemenea subiect? Raţiunile mele sunt multiple:
pentru că este un domeniu puţin studiat, pentru că migraţia
în Spania este încă acoperită în spaţiul public românesc de
superficialitatea abordării “căpşunarilor” şi, nu în ultimul
rând, pentru că tânăra mea din San Fernando şi mulţi alţi
migranţi români pe care i-am cunoscut merită o reparaţie
pentru întrebările din 2002.
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