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Limbă şi identitate în diaspora 
românească nouă. Spania şi Italia 

Antonela Arieşan 

Diaspora. Privire generală 

Fenomenul de migraţie a populaţiei a afectat România de-a lungul istoriei sale, dar s-a 
evidenţiat cu precădere în perioada postcomunistă, când a început un adevărat exod al 
românilor. Raportul de activitate al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din 
2019 (http:/ /www.mprp.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07 /Raport-IULIE-2019 
site. pdf) arată că aproximativ 9. 700. OOO de români se află în afara graniţelor. Conform 
aceleiaşi surse, 5.600.000 de români se găsesc în diaspora, iar restul în comunităţile 
istorice. De remarcat e faptul că aceste cifre sunt pur orientative, ţinând cont doar de 
cei care şi-au stabilit oficial domiciliul în ţările-gazdă. E lesne de înţeles că acestora li 
se adaugă încă un grup (probabil destul de numeros) reprezentat de cei care nu au 
întreprins încă demersurile legale pentru a fi înscrişi oficial în ţările în care au emigrat. 

Dar ce reprezintă, de fapt, ? Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii 
, diaspora e constituită dintr-un „grup etnic aflat în afara graniţelor ţării de 

origine", adică, în cazul de faţă, reprezintă totalitatea românilor care se regăsesc în afara 
graniţelor României. Diaspora se deosebeşte de comunităţile tradiţionale româneşti, aflate 
în vecinătatea României (în Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Bulgaria şi Serbia). 
Există voci (de exemplu, sociologul Dumitru Sandu) care susţin că trebuie să se facă 
deosebire între diaspora şi emigranţi, întrucât nu orice român care emigrează sau e urmaş 
al unui emigrant trebuie considerat automat şi membru al diasporei. Conform acestei accep
ţii, în funcţie de modul în care se raportează la ţara de origine, un individ face sau nu 
face parte din diaspora. Cel care aparţine diasporei menţine legături multiple cu locurile 
sale natale, încercând să contribuie la rezolvarea problemelor pe care „cei de acasă" le au, 
adică îşi păstrează vii atât limba maternă, cât şi identitatea naţională, indiferent de locul 
unde se află. Aşadar, urmând această linie de gândire, utilizarea termenului 
presupune accentuarea unor aspecte precum : schimbarea de domiciliu şi de rezidenţă 
a unui individ, evidenţiindu-se trăsăturile sale particulare, în vreme ce în momentul în 
care se vorbeşte despre se face referire la un set de caracteristici ale comunităţii, 
prin raportare la ţara de origine şi la ţara-gazdă (Grădinaru, 2018). Mai mult, în cadrul 
comunităţilor din diaspora apar diferenţieri legate de perioada de plecare din ţară, motiva
ţia dominantă a plecării, ocupaţia, gradul de integrare şi implicare în asociaţiile specifice 
diasporei (Grădinaru, 2018), ceea ce va conduce la un caracter eterogen al comunităţii. 
Cu toate acestea, se va asigura perpetuarea limbii, culturii şi a tradiţiilor româneşti. 
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Etapele emigrării 

Aşadar, ,,românii au plecat din România, masiv, în fluxuri intense sau mai puţin intense, 
încă din anii 1990, dar exilul începuse ceva mai devreme, încă sub regimul Ceauşescu, 
când oamenii nu mai sperau că se va schimba vreodată ceva semnificativ în bine în 
România. Senzaţia aceasta s-a păstrat şi îi determină pe mulţi români să ia drumul 
emigrării" (Postelnicescu, 2017). Însă nu acesta a fost momentul de început al procesu
lui de emigrare a românilor. De-a lungul istoriei României au existat mai multe aseme
nea etape. În prima fază, de la sfârşitul secolului al XIX-iea până în primele decenii ale 
secolului XX, românii din Ardeal s-au îndreptat către America de Nord. În ultima etapă, 
începută în 1990, procesul de emigrare a favorizat Europa de Vest (Otovescu, 2013). 
Astfel, de-a lungul vremii, românii au asigurat formarea diasporei româneşti, care în 
prezent cuprinde : diaspora europeană, cea din SUA şi Canada, diaspora din America 
Latină (comunităţi mai mari de români existând în Argentina, Venezuela şi Brazilia), 
cea din Africa şi din Orientul Mijlociu (Israel) şi diaspora din Asia-Pacific (Australia şi 
Noua Zeelandă). Aşadar, cele mai vechi comunităţi româneşti se află în Canada şi în 
Statele Unite. Primii români au ajuns în America în anul 1880, o parte stabilindu-se în 
Canada, iar cealaltă - în SUA. Aceştia lucrau la construcţia de căi ferate sau în agri
cultură (situaţie profesională similară cu cea a ultimei etape de emigranţi români, de 
după 1990). Românii au continuat să se îndrepte spre America de Nord şi după al Doilea 
Război Mondial, precum şi după căderea regimului comunist din România, astfel că în 
prezent s-a confirmat că în Canada şi Statele Unite trăiesc aproximativ 500.000 de 
români (Forumul Social Român, http: //www.forumul-social.ro/despre/diaspora). În ceea 
ce priveşte diaspora românească europeană, vorbim de peste 30 de ţări, grupate în : 

(Italia, Spania, Maria Britanie, Franţa, Germania şi Grecia), 
mijlocie (Austria) şi diaspora mică (Luxemburg) (Otovescu, 2013). 

Deşi nu avea aceeaşi intensitate precum în anii precedenţi, fenomenul emigrării nu 
a încetat nici în perioada comunistă, fiind caracterizat prin „posibilitatea extrem de 
limitată a ieşirii din ţară şi de a ajunge la destinaţii dezirabile; dificultăţi minime de 
intrare în ţările dorite de destinaţie; integrare mai mult sau mai puţin asistată" (Horvâth, 
2012, p. 201). În acea perioadă s-au evidenţiat trei căi de emigrare: emigrarea etnică, 
în cazul saşilor şi al evreilor, emigrarea legală, pentru reîntregirea familiilor, şi cea 
iregulară, prin solicitarea azilului politic (Horvâth, 2012, p. 199). Acesta reprezintă şi 
momentul când mulţi intelectuali au părăsit România şi au decis să nu se mai întoarcă 
în ţara de origine, ameninţată şi controlată de comunism. 

În perioada postcomunistă, procesul de emigrare a românilor a continuat, evidenţi
indu-se trei etape distincte, din punct de vedere legislativ, economic, social şi politic. 
Prima etapă corespunde perioadei 1990-1995, când românii au plecat spre Turcia, Israel, 
Ungaria, Italia şi Germania. La acel moment România avea statut de ţară extracomuni
tară, iar românii din străinătate aveau drepturi restricţionate de şedere. A doua etapă e 
reprezentată de perioada anilor 1996-2006, când ţărilor-gazdă li se adaugă Canada, 
SUA, Franţa şi Spania, apărând deja plecări cu caracter definitiv. Această fază a emi
grării e puternic influenţată de data de 1 ianuarie 2002, momentul în care românii au 
primit dreptul la libera circulaţie în spaţiul Schengen în scopuri turistice sau de afaceri 
pentru 90 de zile. A treia etapă începe cu 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României 



193

[ ]

LIMBĂ ŞI IDENTITATE ÎN DIASPORA ROMÂNEASCĂ NOUĂ. SPANIA ŞI ITALIA 

la Uniunea Europeană, când românii primesc calitatea de cetăţeni ai comunităţii euro
pene, ceea ce determină un nou val de plecări în străinătate. Sunt preferate, în această 
perioadă, Spania şi Italia. Pe 1 ianuarie 2007, românii se aflau pe locul al treilea (după 
Albania şi Maroc) cu 342.200 de rezidenţi în Italia, situaţia fiind similară şi în Spania. 
Cauzele imigrării românilor în Spania şi în Italia se datorează în primul rând unui 
proces de tranziţie greoi spre capitalism, ceea ce a produs schimbări majore în rândul 
populaţiei (Buzilă, 2016, p. 18). Situaţia economică a oamenilor s-a înrăutăţit din cauza 
procesului de privatizare, care a adus cu sine pierderea a numeroase locuri de muncă. 
Acest motiv, împreună cu scăderea salariilor, i-a determinat pe multi români să emigreze 
(Buzilă, 2016, p. 18). Pe de altă parte, şi situaţia din ţările-gazdă a fost propice imigră
rii, observându-se o nevoie majoră de forţă de muncă necalificată, iar odată cu elimi
narea vizelor pentru România şi Bulgaria în 2002, Spania şi Italia au devenit ţările 
preferate ale imigranţilor români (Buzilă, 2016, p. 18). Desigur, un factor favorizant în 
acest sens l-a constituit limba, întrucât spaniola şi italiana fiind limbi romanice, mai 
uşor de învăţat, românii, spre deosebire de alte comunităţi, s-au integrat lingvistic mult 
mai uşor şi mai repede (Tamames, 2006, pp. 87-88). 

În această perioadă apare un fenomen interesant. În Italia, pe 1 ianuarie 2017, de 
pildă, erau mai multe femei decât bărbaţi (180.000, fată de 162.000), proporţie stabilită 
în funcţie de cererea de pe piaţa forţei de muncă, ceea ce a reprezentat „o schimbare 
de paradigmă : societatea tradiţională, în care bărbatul e cel care asigură bunăstarea 
familiei, începe să piardă teren în favoarea celei moderne, în care femeia e cea care 
susţine familia rămasă acasă sau familia e cea care o urmează în ţara de destinaţie" 
(Cucuruzan, 2009, p. 143). Odată cu ultima etapă de emigrare se remarcă un aspect 
important atât din punct de vedere identitar, cât şi lingvistic. Începe referirea la diferi
tele grupuri din perspectivă ocupaţională, situaţie ce se menţine până în prezent. Astfel, 
de-a lungul timpului, s-a vorbit despre „căpşunari", ,,badante", constructori, medici, 
studenţi etc., situaţie ce ilustrează şi diferitele etape ale emigrării postcomuniste, precum 
şi gradul de pregătire şi de stăpânire a limbii materne şi a celei din ţara-gazdă. 

Chiar dacă la prima vedere unii ar crede că migraţia reprezintă doar deplasarea 
populaţiei în spaţiu, de fapt, aceasta presupune un proces mult mai complicat, cu urmări 
atât în ţările de origine ale imigranţilor, cât şi în ţările de destinaţie (Jieanu, 2015, 
p. 19). Se remarcă modificări de ordin cultural, social şi lingvistic în aceste comunităţi. 
Un exemplu în acest sens îl constituie cele mai mari comunităţi ale românilor din dias
pora, formate în Spania şi Italia, unde au căpătat caracter omogen. Se pot găsi chiar 
unele regiuni din aceste ţări cu un număr foarte mare de români, unde „la tot pasul auzi 
vorbindu-se româneşte. Aici găseşti magazine alimentare cu produse româneşti, restau
rante cu specific românesc sau chiar firme de construcţii româneşti. Aici ai sentimentul 
că te afli într-o mică Românie" (Ghica, 2015). Situaţia prezentată e înlesnită de faptul 
că autorităţile spaniole şi cele italiene au legile cele mai favorabile imigrării (Buzilă, 
2016). Astfel, este uşor de înţeles de ce comunităţile din Spania şi din Italia au atras 
atenţia sociologilor şi lingviştilor, pentru a analiza modificările care au avut loc pe plan 
social, cultural şi lingvistic. Acesta constituie şi motivul pentru care un studiu consacrat 
diasporei trebuie să urmărească în primul rând parcursul românilor din aceste două 
comunităţi. 
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Situaţia imigrării în Spania şi în Italia 

Procesul de emigrare a românilor în Spania, după anul 1989, cunoaşte patru etape 
(Buzilă, 2016). Perioada 1990-1992 este marcată de mijloace ilicite, întrucât Spania nu 
se afla încă în Spaţiul Schengen. Această situaţie a presupus ca imigrantul să aibă statut 
de clandestin. Bărbaţii lucrau de obicei în construcţii, iar femeile făceau menaj. Din 
punct de vedere lingvistic, în această etapă se vorbeşte despre o imersiune totală, pe 
de-o parte tocmai din cauza statutului lor clandestin, iar pe de altă parte, deoarece, fiind 
primul val de români, trebuiau să cunoască limba ţării-gazdă ca să poată comunica cu 
spaniolii nativi. În plus, în această fază contactul cu România era minim (Buzilă, 2016 
p. 19). Situaţia se schimbă începând din 1993 (când Spania intră în Schengen) şi se 
menţine un trend ascendent până în anul 2002 (momentul de liberalizare a vizelor pen
tru România şi Bulgaria). În această etapă s-a remarcat creşterea constantă a imigranţi
lor, mai ales a celor din Transilvania, care ajungeau în Spania via Germania, unde aveau 
rude (Şerban, 2006, p. 122). Tot în această perioadă se creează pe teritoriul ţării-gazdă 
reţele care furnizează cazare şi care funcţionează drept intermediari între nou-veniţi şi 
spanioli. Şi pe plan lingvistic apare o schimbare. Cei nou-veniţi nu mai sunt la fel de 
motivaţi (nevoiţi) să înveţe limba, având ajutor, la nevoie (Buzilă, 2016, p. 19). Perioada 
2002-2008 e marcată de două evenimente importante : eliminarea vizelor pentru români, 
pe de o parte, şi debutul crizei economice mondiale, pe de altă parte. Există o creştere 
foarte mare a numărului imigranţilor de origine română, spre ultima parte a perioadei, 
românii devenind astfel cea mai mare comunitate a imigranţilor din Spania (Buzilă, 2016, 
p. 19). Ultima etapă e marcată de criza economică şi se extinde până la data redactării 
acestui material, caracterizându-se printr-un ritm mai scăzut al imigrării. În cadrul 
acestei ultime faze se observă unele caracteristici ale imigranţilor : pe de o parte, se 
doreşte reîntoarcerea în România, însă dintre cei puţini care se întorc, cei mai mulţi 
revin în ţara-gazdă, deoarece nu se mai pot integra în România (nici profesional, nici 
personal). Pe de altă parte, există posibilitatea imigrării într-o altă ţară europeană, însă 
puţini o fac, pentru că avantajele locuirii în Spania sunt numeroase : limba, clima sau 
o asemănare a stilului de viaţă (Buzilă, 2016, p. 20). Cu toate acestea, în ultima perioadă 
s-a înregistrat o scădere a numărului de români din Spania (pe 1 ianuarie 2019, numărul 
celor înregistraţi era de 669.434, conform INE - Institutul Naţional de Statistică din 
Spania). Se crede că o parte dintre românii plecaţi din Spania s-au îndreptat spre 
Germania, unde comunitatea românească a ajuns la 700.000 de persoane (conform 

din Germania, https: //ziarulromanesc.de). 
Din punct de vedere lingvistic, situaţia din Spania este una fericită. Specialiştii au 

remarcat că românii „învaţă foarte repede limba, unii ştiau deja spaniola de la şcoală sau 
din telenovelele sud-americane" (Tamames, 2008, pp. 88-89). Se pare că femeile învaţă 
limba mult mai repede decât bărbaţii, probabil pentru că relaţionează mai mult decât 
aceştia cu populaţia autohtonă prin prisma muncii lor din domeniul menajului. În schimb, 
bărbaţii lucrează în special în construcţii, în general în echipe cu alţi români, fiind 
suficient ca unul dintre ei să cunoască limba, aşa încât motivaţia lor scade considerabil. 

Situaţia comunităţii românilor din Italia este similară celei din Spania. Dacă la început, 
în 1989, în Italia se găseau doar 3.000 de români (adică 1 % din totalul străinilor din 
această ţară), în 2007, procentul ajunge la 12%, iar în 2011 atinge valoarea de 21,1 % 
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(Jieanu, 2015, p. 39). La finele anului 2007, populaţia de etnie română din Italia ajunge 
la un milion, cele mai mari comunităţi româneşti găsindu-se în Lazio (22,2%), Piemont 
(17,4%) şi Lombardia (16,5%). Ritmul de creştere a comunităţilor se păstrează şi în 
anii următori, iar un lucru extrem de interesant îl constituie creşterea numărului de copii 
născuţi în Italia din familii de români, în vreme ce numărul copiilor italieni e în scădere 
(Grigoriu, 2014). În prezent, comunitatea românilor din Italia este cea mai numeroasă, 
fiind formată din 1.190.000 de persoane, conform INSTAT (Institutul Naţional de 
Statistică din Italia). 

Pentru a fi integrat într-o ţară străină, un emigrat are de parcurs un traseu anevoios, 
de care nu au scăpat nici românii în procesul lor de adaptare în ţara-gazdă. Tot acest 
proces începe cu o fază de încântare, când, în general, totul pare minunat, urmată de 
dezamăgire, când imigrantul vede realitatea, se simte singur şi poate intra chiar în 
depresie. Urmează apoi începutul schimbării: imigrantul reuşeşte încet-încet să se adap
teze la noua cultură pentru a putea rămâne în ţara-gazdă. Şi pentru ca parcursul său să 
fie complet, urmează integrarea. Odată cu această adaptare, ajunge să se simtă ca acasă 
şi în ţara de adopţie, având un şoc cultural când se întoarce în ţara natală, deoarece s-a 
dezobişnuit de cutumele româneşti (Grigoriu, 2014). Pe plan lingvistic, se pare că limba 
imigranţilor trece prin etape similare fazelor integrării într-o ţară străină. O metaforă 
care descrie foarte bine situaţia împrumuturilor din spaniolă şi italiană este prezentată 
de Gomez Capuz ( Jieanu, 2015, p. 57), care compară cuvintele provenite din alte 
limbi cu situaţia imigranţilor, numindu-le imigranJi lexicali, şi ele parcurgând câteva 
etape până la momentul în care sunt asimilate în limba română. Tabelul de mai jos 
prezintă o paralelă între situaţia imigranţilor români şi aceea a împrumuturilor lexicale, 
aşa cum apare la Ioana Jieanu (2015, p. 57). 

Imigranţii români ,,Imigranţii lexicali" 
sosirea în ţara-gazdă intrarea în limba română 
instalarea instalarea (folosirea frecventă a aceluiaşi 

cuvânt străin în comunicare) 
perioada de acomodare la nivel social, perioada de adaptare la nivel fonetic, 
cultural, economic ortografic, morfologic şi sintactic 
obţinerea permisului de şedere, a cetăţeniei intrarea definitivă în limba română 
spaniole/italiene 
a doua generaţie de imigranţi - copiii sunt a doua "generaţie de imigranţi lexicali" -
perfect adaptaţi societăţii-gazdă termenii formaţi prin derivare sau 

compunere de la cuvinte de bază 
(împrumuturi) spaniole şi italiene 

Migraţia populaţiei „într-un alt mediu social, diferit din punct de vedere cultural, 
economic, politic şi lingvistic de cel din ţara de provenienţă, determină numeroase 
schimbări culturale, precum şi transformări psihice şi comportamentale ale indivizilor 
care intră în contact cu noile aspecte culturale ale ţării de destinaţie" (Jieanu, 2015, 
pp. 42-43). În tot acest proces, identitatea şi limba maternă ale acestor membri ai dias
porei se găsesc în situaţia de a fi pierdute sau transformate, astfel încât indivizii să se 
poată adapta mai uşor în ţara-gazdă. 

Pentru a-şi asigura integrarea culturală, imigranţii români sunt nevoiţi să îşi schimbe 
unele repere comportamentale. De exemplu, unul dintre subiecţii intervievaţi de Ioana 
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Jieanu declară: ,,M-am obişnuit atât de mult să nici nu mai gătesc mâncarea noastră 
(românească). Păi, ce? Sunt proastă? Să stau dimineaţa la aragaz 3 ore, când pot să 
pregătesc mâncare spaniolă într-o oră?" (2015, p. 48). Aceeaşi schimbare se remarcă 
şi în cazul celor care locuiesc în Italia : ,,Fac patul cum se face aici, ştii, noi cu atâtea 
perne făceam o grămadă de un metru, ştii. Nu, aici este mult mai rapid, dar vezi, nu-mi 
iese din cap. Cum se face că toţi italienii fac patul la fel, inclusiv în hoteluri şi tu ştii 
că la noi, câte case atâtea obiceiuri de a face patul" (Jieanu, 2015, p. 48). Aşadar, există 
unele obiceiuri care se învaţă şi se folosesc zilnic, cum sunt cele menţionate anterior, 
în vreme ce altele încă nu sunt însuşite, ci numai admirate, precum ieşitul în oraş la 
sfârşit de săptămână, mâncatul la restaurant etc. (Jieanu, 2015, p. 49). 

Transformările survenite în comportamentul românilor din comunităţile mari din 
diaspora nu au rămas neobservate, aşa încât, după intrarea României în Uniunea Europeană, 
s-au luat mai multe măsuri pentru a scoate în evidentă importanţa folosirii limbii române 
de către românii din diaspora, dar şi a învăţării românei de către spanioli şi italieni 
(Jieanu, 2015, p. 51). Astfel, a apărut cursul de LCCR (limbă, cultură şi civilizaţie 
românească), prin care se fac demersuri şi pentru a se păstra vie identitatea naţională a 
românilor din Italia, Spania şi Belgia (într-o primă etapă). Pe plan politic şi diplomatic, 
pe de o parte, există colaborări ştiinţifice şi culturale între guverne, organizându-se 
evenimente de artă, literatură şi film, iar pe de altă parte, s-a introdus cursul de LCCR 
în şcoli în încercarea de a continua transmiterea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti 
copiilor imigranţilor români. 

Comunităţile constituie un centru de salvare pentru generaţiile de imigranţi care s-au 
desprins de cultura de origine şi care îşi caută propria identitate (Grigoriu, 2014), întru
cât acestea reprezintă locul în care oamenii împărtăşesc aceleaşi idei, respectă aceleaşi 
tradiţii, folosesc aceeaşi limbă etc. Românii din Italia formează cea mai mare comunitate 
etnică în rândul străinilor, dar şi cea mai organizată, având aproximativ 100 de asocia
ţii şi fundaţii cu caracter românesc, peste 200 de centre de studii sau lăcaşuri de cult 
religios, precum şi publicaţii în limba română (ziare, site-uri, formuri, precum : 

, Comunitatea virtuală a românilor din Italia, 
nească sau Il gazzettino romeno). Privind situaţia la nivelul întregii lumi, sunt peste 
600 de societăţi culturale româneşti, peste 600 de ziare, reviste şi alte publicaţii în limba 
română. Mai mult, în ultimii 40 de ani au apărut 3.800 de volume (Grigoriu, 2014). Se 
vorbeşte chiar de o „literatură migrantă" (Roberto Merlo) sau a migraţiei, cu contami
nări lingvistice în scriere, care tematizează (Valeriu Mocănaşu, Simona Amariţiei) sau 
poetizează (Ingrid Beatrice Coman). 

În păstrarea identităţii românilor din diaspora, un rol extrem de important îl are 
Biserica. În anul 2004, episcopul Siluan a primit sarcina de a reprezenta BOR în Italia, 
iar prima biserică ortodoxă română din Italia apare în Bari. În prezent, activitatea pre
oţilor este destul de complexă. Pe lângă slujbele oficiate, ei se ocupă şi de problemele 
concrete ale comunităţii : caută locuri de muncă sau de cazare, fac acţiuni de întrajuto
rare, sunt responsabili de raportul cu comunitatea-gazdă, fac vizite la spitale, în închisori, 
dar organizează şi evenimente culturale sau cursuri de limba română. Mai mult, sunt 
parohii care au publicaţii şi site-uri cu informaţii de ordin cultural şi istoric, pentru a 
încerca să ajute la păstrarea valorilor româneşti, organizează cursuri în weekend pentru 
copiii imigranţilor (aşa-numitele şcoli de duminică). Episcopul Siluan evidenţia impor
tanta prezenţei Bisericii în comunităţile românilor : reduce asprimea condiţiei de imigrant 
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şi are un efect pozitiv, de autoidentificare a românilor. În plus, reprezintă un factor de 
coeziune pentru comunitate (Grigoriu, 2014). Pe lângă Biserică, ziarele, emisiunile radio 
şi de televiziune şi reţelele de socializare contribuie la conservarea identităţii naţionale 
prin promovarea tuturor evenimentelor culturale, prin asigurarea unei legături permanente 
între membrii comunităţilor, precum şi între aceştia şi România. Fiecare comunitate 
are cel puţin o publicaţie online, prin care se comunică informaţii în legătură cu ce 
se întâmplă atât în România, cât şi în ţara-gazdă. , în Marea Britanie, 
Germania şi Austria (https : //ziarulromanesc.net; https : //ziarulromanesc.de ; http : // 
www.ziarulromanesc.at), Gazeta românească în Italia şi în Spania (https: / /www. 
gazetaromaneasca.com), Lumea românească, în Statele Unite (https: / /www.lumea
romaneasca.net), sunt doar câteva exemple de mijloace media cu rol important în rândul 
românilor din diaspora. 

Anita Grigoriu prezintă situaţia grupului de români din Italia cu ajutorul răspunsu
rilor la un chestionar care a vizat integrarea lor în comunitate. Au fost implicaţi 305 
imigranţi români în Italia, dintre care 75 % au răspuns că vorbesc limba română mai 
mult în familie, iar 5 % că folosesc limba italiană şi în familie. Pentru 86 % dintre româ
nii din Italia, conservarea identităţii naţionale e covârşitoare. Astfel, ei comunică în 
limba română în familie, respectă sărbătorile religioase din România, gătesc în stil 
românesc ( ca un fapt divers, există aproximativ 400 de magazine cu specific românesc). 
Majoritatea românilor intervievaţi susţin că sunt integraţi, dar puţini sunt cei care se 
simt discriminaţi din cauza faptelor reprobabile ale unor români. Acesta este unul dintre 
motivele pentru care sunt familii care preferă să piardă din identitatea naţională în 
favoarea integrării copiilor în comunităţile italiene, ceea ce presupune să vorbească în 
principal limba italiană şi să urmeze obiceiurile localnicilor (Grigoriu, 2014). Din păcate, 
această situaţie e prezentă şi în cazul comunităţilor din Spania, probabil şi în cele aflate 
în celelalte ţări europene. 

Toate aceste schimbări comportamentale, şi nu numai, precedă apariţia fenomenului 
de aculturaţie, care reprezintă „adoptarea progresivă a elementelor unei culturi străine 
(idei, cuvinte, valori, norme, comportamente, instituţii) de către alte persoane, grupuri 
sau clase aparţinând unei anumite culturi" (Sam şi Berry, 2006, p. 11, Jieanu, 
2015, p. 43). Se vorbeşte despre o aculturaţie spontană, în cazul schimburilor economice, 
forţată, când imigranţii sunt obligaţi să renunţe la limba şi identitatea lor pentru a fi 
integraţi, sau impusă, în rândul copiilor imigranţilor care trebuie să meargă la şcoală şi 
să participe la tradiţii şi obiceiuri din acele ţări, în limbile acestora (Jieanu, 2015, p. 44). 
Şi Roger Bastide ( Otovescu, 2013) vorbeşte despre aculturaţia imigranţilor. Pe de 
o parte, sociologul identifică o aculturaţie materială a imigranţilor, aceştia adoptând 
trăsăturile şi modelele culturii dominante în viata publică, în vreme ce în viata privată 
îşi menţin codul cultural de origine. Sunt uşor de remarcat în această descriere trăsătu
rile primei generaţii de imigranţi, aşa-numiţii „părinti". Pe de altă parte, Bastide vorbeşte 
şi despre o aculturaţie formală a imigranţilor : popoarele aflate în contact îşi modifică 
structura modului de gândire şi de simţire, rezultând o cultură nouă (sinteză între cele 
două), ceea ce îi caracterizează pe copiii imigranţilor, adică a doua generaţie a aces
tora. În ceea ce priveşte identitatea grupului etnic românesc în cadrul societăţii itali
ene/spaniole etc., psihologul german de origine daneză Erik Erikson ( Grigoriu, 
2014, p. 56) a explicat acest concept ( ) pornind de la experienţa sa de emi
grant/imigrant. El susţine că dezvoltarea identităţii unei persoane se produce în mod 
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sistematic şi se adaptează la cultura în care se formează. Astfel, înzestrarea biologică, 
organizarea personală a experienţei, dar şi influenţa contextului social contribuie la 
formarea identităţii unui individ. Una dintre dimensiunile importante legate de identitate 
este identitatea culturală, ceea ce înseamnă, de fapt, conştiinţa apartenenţei individului 
la o colectivitate culturală, precum şi conştientizarea diferenţei faţă de alte colectivităţi, 
considerate străine. Identitatea culturală se construieşte, pe de o parte, în raport cu 
existenţa unor factori obiectivi, cum ar fi: originea etnică, limba vorbită, valori, tradi
ţii şi religie, iar pe de altă parte, în raport cu o serie de factori subiectivi : mituri, 
simboluri, imagini şi stereotipuri ( Grigoriu, 2014, p. 57). Se recunoaşte acest tip 
de identitate la prima generaţie de imigranţi, care, deşi plecaţi într-o altă ţară, continuă 
să se raporteze şi să se identifice cu limba şi cultura română. Carola Suârez-Orozco 
aduce un concept nou pentru a ilustra contactul dintre popoare/ grupuri etnice. E vorba 
despre conceptul de identitate transculturală ( Grigoriu, 2014, p. 58), care poate 
fi reprezentativă pentru a doua generaţie de imigranţi, întrucât presupune ca tinerii să 
folosească în mod creativ aspecte legate de două sau mai multe culturi (adică tradiţiile 
părinţilor + noua cultură/noile culturi). Astfel, tinerii îşi vor trasa propria identitate 
prin asimilarea şi adaptarea aspectelor culturale, religioase, lingvistice şi etnice, dincolo 
de graniţele unei singure ţări. În acest fel, aceştia nu-şi vor pierde nici limba şi cultura 
românească, nici identitatea, ci şi le vor îmbogăţi cu aspecte ale ţării-gazdă, dobândind 
astfel o identitate transculturală. Pe lângă identitatea culturală şi cea transculturală, 
putem vorbi şi despre o identitate socială, ceea ce reprezintă „conştiinţa individului că 
face parte dintr-un anumit grup social, împreună cu o anumită semnificaţie axiologică 
şi emoţională legată de faptul că e membru al grupului" (Hogg şi Abrams, 1990, p. 7; 

Grigoriu 2014, p. 59). Tocmai prin această conştiinţă se urmăreşte o mai mare 
valorizare şi implicare a acestuia în cadrul grupului. 

Un aspect extrem de important şi de relevant îl reprezintă necesitatea definirii bila
terale a identităţii sociale/culturale: ,,Nu e suficient să ne afirmăm o identitate. Această 
identitate trebuie şi să fie validată (sau nu) de cei cu care intrăm în contact. 
socială nu este niciodată unilaterală" (Jenkins, 2000, p. 33, Grigoriu, 2014, p. 60). 
Poate că aceasta ar fi o explicaţie pentru diferenţele dintre generaţiile de imigranţi. 
Identitatea e definită de Fabio Lorenzi şi de Willem Doise drept similitudine şi comu
nicare, unitate şi permanenţă, spre deosebire de alteritate, care e văzută ca diferenţă, 
distincţie, contrast - ceea ce nu îşi doreşte imigrantul; el vrea integrare, nu separare. 
Sentimentul de apartenenţă la o comunitate se formează progresiv, pornind din familie -
cum sunt percepute grupurile şi ceilalJi -, şcoală, comunitatea locală, grupul etnic 
şi grupul de vârstă. Pe scurt, presupune şi . Ca să aibă 
identitate naţională, spune Anita Grigoriu, un individ trebuie să aibă cinci atribute fun
damentale : specificitate, durabilitate, autonomie, coerenţă şi recunoaştere. Iar pentru 
Antony D. Smith (1991), elementele fundamentale ale identităţii naţionale sunt: terito
riu istoric sau patrie, mituri şi amintiri istorice comune, o cultură publică de masă 
comună, drepturi şi datorii comune pentru toţi membrii săi şi o economie comună cu 
mobilitate teritorială pentru toţi ( Grigoriu, 2014, p. 62). În ceea ce priveşte naţi
unea română (şi în general naţiunile din spaţiul central-european), după părerea unor 
autori, modelul invocat corespunde formulei germane. ,,Românii se definesc prin origine 
comună (romană, dacă, daco-romană), prin limbă unitară, prin istoria împărtăşită, prin 
spiritualitatea specifică. Se înţelege de ce ei nu pot accepta disocierea celor de acelaşi 
neam în naţiuni distincte." (Boia, 2000a, pp. 52-53) 
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Aşadar, în comunităţile româneşti din diaspora există o coagulare a identităţii naţi
onale mai mare decât în trecut, mai ales că, fiind departe de ţară, indivizii se informează 
cu ajutorul noilor mijloace de informare şi de comunicare, precum şi prin implicarea 
Bisericii, care joacă un rol foarte important în păstrarea tradiţiilor şi limbii în cadrul 
comunităţilor. În acest fel, ei au contact mult mai uşor şi permanent cu cei rămaşi acasă. 

Limba în comunităţile româneşti din diaspora 

Limba este instrumentul prin care se identifică un grup etnic. În cazul fenomenului de 
migraţie naţională, aceasta reprezintă modalitatea prin care se încearcă păstrarea iden
tităţii naţionale. Dacă, la prima generaţie de imigranţi, limba se păstrează aproape de 
limba maternă, suferind foarte puţine influente din partea limbii ţării-gazdă, la a doua 
generaţie lucrurile se schimbă considerabil. Având în vedere că membrii celei de-a doua 
generaţii sunt copiii primilor imigranţi, şcolarizaţi în cea mai mare parte în ţara-gazdă, 
este uşor de observat schimbarea ce se produce în cazul limbii materne. Aceasta pierde 
teren în faţa limbii dominante (limba ţării-gazdă), fiind folosită doar ca mijloc de păstrare 
a identităţii, de comunicare în cercurile de prieteni, în familie. De remarcat e tocmai 
faptul că şi în aceste situaţii limba română se află sub influenta limbii-gazdă, mai mult, 
membrii celei de-a doua generaţii declarându-se italieni/spanioli, şi nu români. E lesne 
de imaginat care va fi atitudinea faţă de limba română a celor din a treia generaţie. E 
dovedit faptul că, pentru a fi integraţi cu adevărat într-o comunitate, membrii acesteia 
trebuie să îşi piardă propria limbă, fenomen ce are loc odată cu a treia generaţie (Poplack, 
1980, p. 582). Din cauza unui tipar circulatoriu al migraţiei, putem vorbi despre comu
nităţi bilingve stabile sau în tranziţie - acelea în care achiziţia limbii a doua ajunge să 
o înlocuiască pe cea dintâi (Poplack, 1980, p. 582). E o situaţie firească, emblematică 
pentru mai multe comunităţi din SUA (unde a luat naştere , limba comunităţii 
hispanice), care a ajuns la final abia cu a treia generaţie. 

O situaţie similară găsim şi în cazul comunităţilor de imigranţi români din Spania 
sau Italia, dar cu siguranţă aceasta poate fi generalizată la întreaga diasporă. Astfel, s-a 
constatat scăderea gradului de cunoaştere şi utilizare a limbii române de la o generaţie 
la alta, mai ales că a doua generaţie studiază deja în limba ţării-gazdă. ,,Există puţine 
studii privind contactele lingvistice dintre română şi spaniolă şi dintre română şi italiană, 
în special în cazul migraţiei. Acestui subiect i s-a acordat o atenţie mai mare în Spania 
şi Italia decât în România." (Jieanu, 2015, p. 7) ,,Iniţial, cercetătorii au fost atraşi de 
influenta limbii române asupra limbii spaniole şi italiene utilizate de românii din Spania 
şi din Italia: J.C. Linares Bayo 2008, P. Roesler 2008, Roberto Merlo 2008, Alexandru 
Cohal 2014." (Jieanu, 2015, p. 7) Între timp au început să apară tot mai multe studii care 
tratează şi influenta limbii spaniole/italiene asupra limbii române. Ioana Jieanu, Paul 
Buzilă, Alexandru Cohal, Ofelia Mariana Uţă Burcea şi Mircea Brânză sunt câţiva (socio) 
lingvişti care au dedicat studii acestei teme. Până în acest moment, cercetările s-au 
îndreptat în special spre comunităţile din Spania şi din Italia, analizând limba şi stilul 
de viaţă ale membrilor celor două comunităţi. Asta nu înseamnă că în celelalte comu
nităţi din diaspora nu se înregistrează aceleaşi fenomene sau, cel puţin, unele similare. 
Probabil au avut întâietate aceste două ţări întrucât, pentru o perioadă îndelungată, 
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românii din Spania şi din Italia s-au regăsit printre cele mai mari şi omogene comunităţi 
etnice, atât prin raportare la ţara de origine (se poate vorbi de localităţi întregi care s-au 
,,mutat" în afara graniţelor României), cât şi prin referire la ţara-gazdă. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi 

volumul nr. 2 al Enciclopediei imaginariilor din 

R omânia. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achizitionat de 
' 

a1c1: 

https :/ / \V\vw. poli.rom. ro/web/poli.rom/ carti/-/ carte/73 7 O. 

În contextul migraţiei, se impune analiza limbii dincolo de regulile gramaticale tra
diţionale şi identificarea fenomenelor lingvistice care au luat naştere în urma contactu
lui lingvistic, ca rezultat al nevoilor de comunicare ale migranţilor. Contactul lingvistic 
se produce într-un context psihologic şi sociocultural cuprinzător, unde nu doar factori 
de ordin lingvistic sunt importanţi, ci mai ales contextul sociocultural al contactului, iar 
interferenta lingvistică e doar o latură a difuzării culturale şi a aculturaţiei (Weinreich, 
2013). În cazul limbii române se formează „o nouă limbă/un nou cod lingvistic/o vari
antă", tocmai pentru a servi cât mai eficient nevoile şi interesele membrilor grupului, 
limba devenind rezultatul raportului dintre individ şi societate. Individul se găseşte într-o 
societate complet diferită, în care trebuie să se adapteze pe toate planurile, inclusiv 
lingvistic. Iar pentru „a supravieţui" în această nouă comunitate, este nevoit să facă 
unele schimbări, printre care şi aceea de a-şi transforma şi adapta limba, pentru a fi 
capabil să-şi satisfacă nevoile imediate de comunicare. În acelaşi timp, face eforturi 
pentru a-şi păstra vie limba maternă. ,,În studiile oficiale şi în conferinţele privind 
emigratia românilor spre Spania şi Italia, se vorbeşte despre o barieră lingvistică ce îi 
împiedică pe români să îşi găsească de lucru imediat. Această idee nu se perpetuează 
mult timp. Datorită asemănărilor lingvistice, orice român reuşeşte să vorbească limba 
spaniolă/italiană în trei luni, suficient pentru a se face înteles şi pentru a întelege, la 
rândul său, ceea ce i se cere. În plus, în cazul imigrantilor din Spania, foarte multi 
cunosc o parte din lexicul spaniol, însuşit prin intermediul telenovelelor şi al muzicii." 
(Jieanu, 2015, p. 41). De fapt, pentru a fi integrati economic, social şi cultural, românii 
trebuie să fie mai întâi integraţi lingvistic, adică să cunoască limba la nivel mediu, dar 
şi să îşi însuşească lexicul specializat, specific pentru sfera lor de activitate. Acest fapt, 
precum şi preponderenta cu care e vorbită limba tării-gazdă în detrimentul celei materne 
au condus la apariţia inteiferenţelor lingvistice. Datorită frecventei cu care ajung să 
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utilizeze anumite cuvinte din limbile spaniolă şi italiană, românii împrumută acei termeni 
pentru a se exprima şi în limba maternă. Astfel, ,,limba română vorbită în Spania şi Italia 
sau în oricare altă tară din diaspora a fost supusă unei puternice influenţe, ce are tendinta 

de a restructura tiparele de uz prin apariţia unor elemente străine în diverse niveluri ale 
limbii" (Jieanu, 2015, p. 52). Prima şi cea mai importantă condiţie a integrării românilor, 
mai ales a copiilor care sunt educati în tările-gazdă, este cunoaşterea limbii ţării. Aceeaşi 
condiţie se impune şi pentru a preveni eventualele acte de rasism la adresa acestora. Deci, 
părintii (prima generatie de imigranti) preferă să renunte la limba maternă şi să le vor
bească copiilor în limba ţării-gazdă, pentru a evita eventualele neplăceri (Grigoriu, 2014, 
p. 12). Se pare că acest proces functionează bine, astfel încât profesorii de limba spa
niolă disting foarte greu un elev român de unul spaniol, greşelile de limbă fiind destul 
de rare. În scris, mai pot fi identificate totuşi unele reminiscenţe ale scrierii în limba 
română, precum notarea lui în loc de quelqui, neidentificarea sunetelor , , 

sau a lui aspirat din spaniolă (Linares, 2008, pp. 11, 12, 14, Jieanu, 2015, p. 50). 

Pent1u vizualizarea imaginii, vă n1găm să consultati 
' 

volmnul tu-. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

România. V olumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https :/ /w--v,r\v. polirom. ro/web/polirom/ carti/-/ carte/73 7 O. 

Odată cu folosirea în cea mai mare parte a timpului a limbii oficiale din ţara-gazdă 
(spaniola, italiana, engleza, germana sau franceza), în mod evident, apare o alterare a 
limbii române, care este folosită mult mai puţin, în contexte limitate, menţionate mai 
sus. Astfel, ,,românii din diaspora spaniolă/italiană germană, franceză, britanică etc. 
au început să «amestece» limbile, să introducă cuvinte, expresii, propoziţii din limba 
spaniolă/italiană germană, franceză, engleză etc. în comunicarea în limba română" 
(Jieanu, 2015, p. 56). Mai mult decât atât, multi imigranti români au recunoscut că le 
e mai uşor să vorbească în spaniolă sau în italiană decât în română. Multi dintre aceştia 
au povestit că „de multe ori gândesc în italiană sau spaniolă şi că, atunci când vorbesc 
în limba română, trebuie să îşi traducă mental ceea ce doresc să spună" (Jieanu, 2015, 
p. 45). Acesta este mecanismul prin care au apărut calcurile în limba imigrantilor români. 
Atât în româna vorbită în Spania, cât şi în cea vorbită în Italia se poate observa că mai 
întâi cuvintele sunt introduse în vorbire exact aşa cum sunt ele folosite în limba spaniolă/ 
italiană (pronuntie, structură gramaticală, semnificatie), pentru ca, după o perioadă, să 
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fie adaptate fonetic şi morfologic la sistemul limbii române, după modelul „imigranţilor 
lexicali". Apar, astfel, enunţuri precum: ,,Am avut o discuţie agradabilă plăcută ", 
,,A fost apropiat , adică i s-au apropiat inelele", ,,Ce mănânci la şcoală?/ 

sandvici cu salam", ,,Adu caja cutia aia aici! ", ,,Am învăţat să-i tratez 
pe ceilalţi cu afecţiune, drag, grijă ", ,,Are cineva livadă de portocale 
şi-mi dă mereu o plasă asta de portocale, de mandarine" (româna vorbită 
în Spania, Jieanu, 2015, pp. 52-53); sau: ,,Am fost contactată de el printr-o 
scrisoare cu propuneri electorale", ,, Un grup de infirmiere care erau 

străine ", ,,M-am făcut meşteşugar , nu am bani", ,,Am organizat 
ziua de naştere de fata aia", ,,Dar trebuie să-mi racontaţi povestiţi şi mie 

ce s-a întâmplat" (româna vorbită în Italia, Jieanu, 2015, pp. 52-53). De asemenea: 
„Căutăm muncitori pentru diferite şantiere în Londra", ,,Preţul camerei este 
de 600/lună, facturi/cheltuieli incluse" (pagina , Facebook); sau: 
,,Caut de muncă în domeniul construcţii, cunosc vopsit/zugră-

vit se poate şi ca manevrat/mutat se poate şi la deplasare" (pagina 
, Facebook). Acestea sunt doar câteva mostre ale limbii folosite de români în 

Spania, Italia, Marea Britanie, respectiv, Franţa. În funcţie de ţara de referinţă, limba 
comunităţii românilor e văzută diferit de specialişti. În vreme ce în Spania pare să existe 
un consens în ceea ce priveşte denumirea limbii vorbite de imigranţii români ( 
rumanol/romaniolă), în Italia există lingvişti care avansează termenul rotaliană (Ioana 
Jieanu, de pildă), în vreme ce alţii (Paolo Balboni, Nicoleta Neşu) consideră că este 
vorba de o limbă etnică. Ce reprezintă această ultimă denumire, de fapt? Limba română 
modificată, vorbită de generaţia a doua de români din Italia, copiii românilor plecaţi 
acum aproximativ 20 de ani din România. Aşadar, nu e văzută nici ca limbă maternă, 
nici ca una străină, ci e considerată limba de acasă, care nu e o variantă standard, 
literară, a limbii române, ci o limbă cu elemente mai mult sau mai puţin regionale, 
numeroase, influenţate de uzul individual din perioada de şcolarizare (Neşu, 2018, 
pp. 116-119). Pe lângă această primă caracteristică, în cazul limbii comunităţilor de 
români apar şi alte fenomene lingvistice precum : fenomenul de interferentă lingvistică, 
specific bilingvismului, schimbarea de cod, preluări dintr-o limbă într-alta, intonaţie şi 
accent schimbate sau calcul lingvistic. Fenomenul descris e prezent în toate ţările cu 
comunităţi mari de români, fiind mai puternic documentat în Spania şi Italia. O situaţie 
specială e reprezentată de romglish/romgleză, care nu e un fenomen lingvistic specific 
doar românilor din Marea Britanie, ci şi celor din România, desemnând mai degrabă 
( chiar dacă în maniere şi cu intensitate diferite) moda lingvistică a acestui moment. De 
aceea, situaţia din Marea Britanie nu se încadrează în această tipologie şi, înainte de a 
face o analiză, se impune diferenţierea între limba formată în ţara-gazdă şi cea din ţara 
de origine. 

Imigrantul român se află într-o situaţie de contact lingvistic, ceea ce duce la 
(utilizarea a două limbi alternativ) şi la interferenţă lingvistică. Abaterile de la normele 
uneia sau alteia dintre limbi apar în vorbirea bilingvilor ca urmare a cunoaşterii de către 
aceştia a mai mult de o limbă, deci ca urmare a contactului lingvistic (Weinreich, 2013). 
Fiind vorba în primul rând despre un tip de imigrare ce are drept scop munca, e normal 
ca individul să încerce să înveţe limba pentru a găsi un loc de muncă. În acest fel începe 
o primă etapă de însuşire a limbii ţării-gazdă, dominată de fenomenul interferenţei 

lingvistice cu direcţie dinspre limba maternă înspre noua limbă (Buzilă, 2016, p. 24). 
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Cu alte cuvinte, românii transferă elemente ale sistemului lingvistic românesc spre cel 
spaniol, italian, francez, german, englez etc., rezultând astfel erori, mai ales în vorbire, 
căci aceasta este cea mai frecventă formă de interacţiune (Weinreich, 2013). Această 
etapă nu e una de lungă durată în cazul învăţării spaniolei şi a italienei, românii reuşind 
destul de repede să-şi însuşească limba (în aproximativ trei luni, este de părere Ioana 
Jieanu). Astfel, se trece la a doua etapă, aceea a bilingvismului, pe parcursul căreia are 
loc confruntarea celor „două forte opuse" : pe de o parte, nevoia de a fi înţeles şi de 
a-şi însuşi cât mai bine noul cod lingvistic, iar pe de altă parte, tendinţa de a-şi menţine 
identitatea culturală, ceea ce presupune păstrarea limbii materne (Crystal, 2000). Aşadar, 
imigranţii români pendulează mereu între cei doi poli : nevoia de a utiliza noua limbă 
pentru a-şi găsi un loc de muncă, pentru a se integra în societate, şi dorinţa de a-şi salva 
limba şi identitatea naţională (Mufioz Carrobles, 2011). Mai mult, Roesler (2010, p. 10) 
adaugă acestei stări duale, naturale, elemente ale diglosiei lingvistice, fiecare cod ling
vistic având utilitatea sa bine definită : limba spaniolă/italiană e folosită în relaţia cu 
autorităţile, la magazine, la şcoală, pe plan administrativ, iar limba română e limba 
familiei şi a comunităţii. Dominguez Vâzquez ( Buzilă, 2016) observă că, odată cu 
bilingvismul, se produce un fenomen în oglindă, apariţia interferenţei lingvistice, însă, 
acum, dinspre limba dominantă spre cea maternă. Aceste interferenţe, la fel ca în cazul 
primei etape, apar la toate nivelurile limbii. Dacă interferenţele lingvistice apărute în 
prima fază sunt neglijate şi considerate normale în procesul de achiziţie a unei limbi, 
cele din a doua fază au captat atenţia specialiştilor, întrucât vorbim de un inventar mult 
mai complex şi repetitiv. Aceste erori ale rezidenţilor români în Spania au fost observate 
şi analizate atât de presa de limbă română, cât şi de imigranţii înşişi, remarcându-se 
caracteristici distincte faţă de limba română vorbită în România (Buzilă, 2016, p. 25). 
Astfel a apărut conceptul de rumanol/romaniolă, pentru a denumi acest fenomen. Se 
pare că termenul nu e de dată recentă, Dan Munteanu Colan a povestit într-un interviu 
că termenul a fost utilizat în anii 1960-1970 de studenţii latinoamericani care îşi făceau 
studiile în România şi care vorbeau româna cu influente spaniole (Damian, 2011). O altă 
perspectivă asupra acestei teme vede în o reacţie la o situaţie de incertitudine : 
imigranţii români nu se identifică nici cu spaniolii, dar nu îşi mai găsesc locul nici în 
România, clădindu-şi o altă identitate, româno-spaniolă (Jieanu, 2015, p. 54). Cu toate 
că iniţial cuvântul desemna doar limba vorbită de comunitatea românilor din 
Spania, în timp, a ajuns să denumească şi alte realităţi din jurul contactului româno-spa-
niol : artă , obiceiuri , muzica , poezii , concurs de 
miss , înşişi românii din Spania numindu-se (Jieanu, 2015, p. 54). 
Există chiar şi un cântăreţ de muzică hip-hop, reprezentant al generaţiei a doua de 
imigranţi, numit El Rumafiol, care prin intermediul muzicii prezintă condiţia imigran
tului român în Spania. Termenul a fost folosit pentru prima dată pentru a numi 
amestecul de română şi spaniolă în anul 2005, de către Alexandru Emil Popescu, în 
ziarul spaniol . Autorul considera acest amestec un jargon al celei de-a doua 
generaţii de imigranţi români. După acest moment, termenul a apărut în varii ziare şi 
emisiuni radio-tv, în forme similare : romaniola, rumaniola, rumaniol sau rumafiol. Însă 
nici până în prezent specialiştii nu s-au pus de acord asupra a ceea ce reprezintă, de 
fapt, , continuând să intre în polemici, adoptând una dintre opiniile radicale 
vehiculate, conform cărora ar fi o limbă nouă, un dialect nou al limbii române, 
un sociolect (Jieanu, 2015, p. 192) sau un amestec între română şi spaniolă, considerat 



204

inmigraleto rumañol. 

apud
 romañolul  rotaliana

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

ser vs 
resursas recursos 

dinero  dinero

ai
ai [ ]

alcalde [ ] [ ] a se diverti 
[ ]

a envasa
 a trimite a 

a pinta
[ ]

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

a fi un fenomen al interlimbii (Uţă Burcea, 2010, p. 237), denumit 
În acest sens, la Paul Buzilă se găseşte un exemplu anecdotic al articolului Wikipedia, 
cu titlul „Romaniol", care la o săptămână după publicare, în 2009, a fost şters, expli
cându-se : ,,Despre aşa-zisul «romaniol» până nu scriu lingviştii, sociologii etc. nu putem 
avea articol" (2016, p. 26). Probabil că mai degrabă este vorba despre o formă deviantă 
a limbii române, influenţată de limba dominantă, pe de o parte, şi de traiul într-o altă 
ţară, pe de altă parte. 

Situaţia nu e mai clară nici în ceea ce priveşte limba românilor din Italia. Chiar dacă, 
până îşi însuşesc limba italiană, imigranţii români socializează doar cu ceilalţi români, 
odată ce ştiu limba şi au un loc de muncă, aceştia „ îşi lărgesc propriul cerc social de 
viaţă şi se integrează tot mai mult în mediul comunitar, relaţionând cu italienii la fel de 
dezinvolt cum o făceau cu ceilalţi români" (Otovescu, 2013, p. 459, Jieanu, 2015, 
p. 54). Prin comparaţie cu nu le e cunoscută românilor din diaspora 
italiană, deşi mărturisesc că de cele mai multe ori comunică folosind ambele limbi : 
introducând cuvinte, expresii sau scurte propoziţii din italiană în comunicarea în limba 
română (Jieanu, 2015, p. 55). 

Aşadar, în timpul contactului lingvistic, o primă etapă e reprezentată de influenţa 
limbii române asupra limbii ţării-gazdă, etapă firească în procesul de achiziţie a unei 
limbi. În regiunea Alicante, Roesler (2010) a dedicat acestei etape o anchetă lingvistică 
cu 11 subiecţi. Rezultatele confirmă ceea ce se întâmplă, de fapt, în achiziţia unei noi 
limbi. Sistemul fonetic al unei limbi (româna) e cel care suferă cel mai lent modificări, 
fiind unul dintre cele mai stabile elemente (Sala, 1988, p. 21). Astfel, românii vorbesc 
în spaniolă utilizând codul fonetic românesc. De exemplu, înlocuiesc consoanele frica
tive spaniole ([P], [0], [0], [y]), care nu există în sistemul românesc, cu echivalentele 
oclusive ( b , d , g ) sau fricativele ( v , s ), care există în română şi care le sunt 
familiare: ,vida , kor'tado , ,kinse , a'migas (Roesler, 2010, p. 12). La nivel 
morfo-sintactic, apar mai ales confuzii (verbele estoy) sau interferenţe lexicale, 
sub formă de împrumuturi adaptate: ,, econ6micas" în loc de„ econ6mi-
cas", sau neadaptate: ,,lipsa de " în loc de „falta de " (Buzilă, 2016). 

A doua etapă e reprezentată de influenţele limbii dominante în limba maternă, vor
bită de imigranţii români. Primele studii asupra acestei probleme îi aparţin lui Dan 
Muntean Colan, care a alcătuit două corpusuri, în 1996 şi în 2009, iar în anul 2012 şi-a 
comparat rezultatele din studiile şi corpusurile precedente, ajungând la câteva concluzii 
generale, expuse şi de Paul Buzilă şi prezentate mai jos. Pe de o parte, apare fenomenul 
de interferenţă lingvistică, care afectează limba în principal la nivelul vocabularului 
(împrumuturi şi calcuri lingvistice), dar apar şi unele interferenţe la nivel morfo-sintac
tic. Foarte frecvent este folosită forma verbală cu sensul impersonal şi existenţial al 
verbului hay: ,, sunt/există multe case frumoase în cartier". Apoi se evidenţiază 
împrumuturi care nu sunt necesare : primar , ca/eterie cantină , 
distra . Conform lui Paul Buzilă, cele mai frecvente împrumuturi sunt din categoria 

verbelor, integrate în conjugările I şi a IV-a româneşti, folosite la prezent şi perfect 
compus, indicativ sau conjunctiv. De pildă : ,, trebuie să envasăm 30 de lăzi" ( 
folosit în locul verbului ), ,,n-am înciufat fierul" (a înciufa, folosit în loc de 
băga în priză), ,,să-i pinteze" ( , în loc de a zugrăvi). Pe lângă verbe, sunt împru-
mutate substantive: ,,Are ojincă proprietate foarte frumoasă la munte", ,,Putem scoate 
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bani pe tarhetă card, cartelă, carte de identitate ", ,,cameră de/pentru 
cuplu , de pareja cuplu ". Şi fenomenul de calc lingvistic caracterizează romaiiolul. 

Apar calcuri la nivel sintactic (de structură/topică) din cauza regimului prepoziţional, 
dar şi verbe nefireşti în română : ,, bolnav a se îmbolnăvi " - în spaniolă, 
,,ponerse mal/enfermo", ,, în contact a lua legătura " - în spaniolă, ,, 

", precum şi calcuri lexico-semantice, cuvinte folosite cu o frecvenţă mai 
mare datorită similitudinii între limbi (de pildă, , a localiza). Deşi s-au avut 
în vedere generaţii diferite de imigranţi, cu situaţii diferite de integrare, faptul că în 
ambele corpusuri se regăsesc aceleaşi interferenţe constituie, după unii autori, un argu
ment pentru trecerea acestui romaiiol la nivel de limbă. Munteanu Colan consideră că 
e posibil să o vedem ca un tip de , o limbă diferită de româna vorbită în România, 
opinie cu care şi Paul Buzilă pare a fi de acord (Buzilă, 2016, p. 29). Ioana Jieanu s-a 
ocupat şi ea de interferenţele lingvistice româno-spaniole, observându-se şi în cazul ei 
o pendulare între perspectiva lui Cola.n asupra utilizării termenului şi introdu
cerea ideii de , ce presupune caracteristici comune într-o comunitate (Jieanu, 
2015, p. 192). 

În general, toate cercetările dedicate problematicii romaiiolului/rotalienei au încercat 
să confirme existenţa fenomenului lingvistic, neglijând aspectele demografice (Buzilă, 
2016, p. 30). Excepţie pare a face Brânză (2012), care tratează problema contactului 
între cele două serii de limbi dintr-o perspectivă distinctă, înaintând ideea că aceste 
interferenţe morto-sintactice se datorează unei cunoaşteri precare a uneia sau a ambelor 
limbi (Brânză, 2012, p. 114). Muiioz Carrobles (2011, Buzilă, 2016, p. 31) tratează 
problema din perspectiva bilingvismului, propunându-şi să identifice opiniile şi atitudi
nile imigranţilor români cu privire la utilizarea celor două limbi. Concluziile sale con
firmă cele deja menţionate : 1. spaniola/italiana e folosită mai mult la muncă, la şcoală, 
în instituţii şi mai puţin cu prietenii, în timpul liber, când limba ţării-gazdă e alternată 
cu româna; deci putem spune că noua limbă e utilizată ca mijloc de integrare; 2. româna 
e folosită mai mult în familie şi mai puţin cu prietenii, chiar mai puţin în timpul liber, 
fiind utilizată ca mijloc de păstrare a identităţii naţionale ; 3. majoritatea românilor îşi 
doresc ca fiii/fiicele lor să vorbească româna, dar nu se ocupă de transmiterea limbii ; 
4. majoritatea românilor condamnă atitudinea acelora care nu transmit limba noii gene
raţii ; 5. deşi cei mai mulţi români cred că e importantă păstrarea limbii materne, doar 
30 % cred că româna ar putea avea un viitor în Spania. 

Romaiiola şi rotaliana sunt observate şi analizate mai mult prin limba vorbită de 
imigranţii români. Cu toate acestea, fenomenule prezent şi în limba scrisă, cu aproxi
mativ aceleaşi trăsături, însă cu mult mai puţine ocurenţe. Conform lui Paul Buzilă, 
există un singur studiu (Duţă, 2012) în două ziare româneşti din Spania. Acesta a obser
vat cazuri de utilizare eronată a unor prepoziţii: ,,Sorina, doar cei 3 anişori, a 
înţeles", ,, Trecerea plătită autostrăzile administrate de stat" ; folosirea greşită a 
articolelor: ,,acest acord care fusese încheiat între guvern şi banc "; utilizarea unor 
cuvinte inadecvate în context : ,, tinerii , al căror abonament expiră în iunie, vor 
trebui să îl renoveze" ; sau utilizarea unor cuvinte spaniole : ,,poţi găsi serviciul în 
magazine, chioşcuri, agenţii loto, sau benzinării". Ceea ce dovedeşte că există 
interferenţe între spaniolă şi română şi în limba scrisă, nu doar în cea vorbită (Duţă, 
2012, p. 157, Buzilă, 2016, p. 33). 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul m. 2 al Enciclopediei imaginariilor din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/ carti/-/ carte/73 70. 

După analiza cantitativă a fenomenelor deviante de la norma limbii române standard, 
Paul Buzilă a concluzionat că doar O, 75% dintre acestea ar putea fi particularităţi ale unui 
cod nou, restul fiind particularităţi ale bilingvismului, considerând el nu e „legitim'' sl 
vorbim despre un nou cod lingvistic aplrut în comunităţile româneşti din Spania (2016, 
p. 201). Bazându-se pe acest argument, autorul propune scoaterea termenului 
din uz, dar continuă să n folosească cu referire la particularităţile limbii vorbite de 
românii din Spania. Analizând corpusul cu care a lucrat, Buzilă constată că lexicule 
compartimentul limbii în care apar cele mai multe interferente (> 70%), dintre care 
43% sunt împrumuturi adaptate, iar clasa substantivalului e cea mai afectată (73%). Şi 
în celelalte compartimente ale limbii apar influente ale spaniolei. În frazeologie sunt 
semnalate calcuri bazate pe colocaţii/sintaxă. De remarcat calcurile prepoziţionale, 
precum şi folosirea formei verbale româneşti pentru hay. în morfologie, varii fenomene 
au de-a face cu uzul eronat al categoriilor gramaticale nominale şi verbale; aproxima
tiv 69 % reprezintă efectul interferenţelor în vorbirea românilor din diaspora. Cel mai 
des apare calcul semantic, ceea ce înseamnă că acesta e fenomenul cel mai rapid prin 
care se trece de la vorbire la normă în comunitatea imigranţilor (Buzilă, 2016, p. 202). 
Se pare că determinlrile biografice (sexul şi nivelul studiilor), precum şi perioada şede
rii în Spania nu influenţează numărul interferenţelor. Factorii cu cel mai mare impact 
sunt vârsta şi tipul de bilingvism. Aşadar imigrantul care vorbeşte cu cele mai multe 
interferente are vârsta cuprinsă între 5 şi 19 ani şie un bilingv timpuriu, care aparţine 
generaţiei a doua (adică s-a născut în Spania respectiv în Italia sau a ajuns în această 
ţară când era foarte mic), fiind bine integrat în sistemul spaniol de educaţie ( 

Comutarea de cod. prin care se înţelege •• acel fenomen de discontinuitate comuni
cativă creată de intersectarea, în cadrul aceluiaşi discurs, a două limbi diferite" (Jieanu. 
2015, p. 59), se poate reglsi în corpusul constituit de autoare în trei forme: emblema
tică (se folosesc formule conversaţionale emblematice străine), interpropozitională (se 
utilizează alternativ enunţuri în cele două limbi, română şi spaniolă/italiană) şi intra
propoziţională (se inserează cuvinte din spaniolă/italiană în propoziţii în limba română). 
Exemplele folosite în continuare sunt luate ca atare din materialul Ioanei Jieanu, pp. 59-79, 
unde sunt şi exemple preluate de pe reţele de socializare şi forumuri, ceea ce face ca 
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en blanco [ ] eres [ ] [ ] 
mas o menos [ ] No 

has entendido [ ] paratoda 
la vida [ ] poco a poco 
[ ] Yo [ ] [ ]

-
pagnamento [ ]

entro dieci giorni [
] numero chiuso [

]

aparte [
] descanso 

[ ] despacito [ ] patio [ ]

LIMBĂ ŞI IDENTITATE ÎN DIASPORA ROMÂNEASCĂ NOUĂ. SPANIA ŞI ITALIA 

unele enunţuri să nu fie scrise corect din punct de vedere gramatical sau pot exista unele 
litere fără diacritice. 

Interesante sunt şi diferenţele dintre românii din Spania şi cei din Italia în ceea ce 
priveşte comutarea de cod. S-a observat că în Italia se comută mai rar codul decât în 
Spania. ,, Cu copiii mei vorbesc in ambele limbi. Avem o singura regula de baza. Sa nu 
le amestecam si sa folosim rotaliana, 3 cuvinte in ro si 2 init" (Jieanu, 2015, p. 71). 

Comutarea de cod emblematică presupune preluarea unor formule conversaţionale 
fixe, precum, , por favor, împrumuturi din spaniolă, sau 
din italiană, în enunţuri de tipul : ,, Totul o să fie ok, o să vedeţi. .. Animo curaj ! " ; 
„ Te pup şi animo curaj ! " ; ,,Hola salutări la toata lumea ! " ; ,,Hola salutări 

rumaîiolilor ! " ; ,,Hasta luego pe curând : plec la bar k trebuie să mai pun unele 
luminiuţe ... " ; ,,21 de ani, por favor vă rog ! ". Apariţia acestui fenomen e pusă pe 
seama frecvenţei cu care apar aceste cuvinte în vorbirea de zi cu zi a spaniolilor ( 
p. 61), putând fi chiar o modalitate de exprimare prin care românii arată că se simt 
integraţi şi conectaţi cu locuitorii celor două ţări. Pe de altă parte, acestea sunt şi cuvin
tele cel mai uşor şi rapid de însuşit. 

Comutarea de cod interpropoziţională este un fenomen ce apare cu frecvenţă ridicată 
în romaîiol şi mai puţin în rotaliană. Presupune alternarea propoziţiilor/frazelor în ambele 
limbi. Astfel, în spaniolă, Ioana Jieanu oferă următoarele exemple : ,,Hola rumaîiolilor ! 
Hay alguien? Parece que nu!"; ,,Si iti mai zic: yo me fio mucho de ti"; ,,Por fin 
alguien encontro una solucion rapida .. .fin sfarsit cineva a gasit si o rezolvare rapida ... ". 
În ultimul caz se găseşte şi o traducere a enunţului din spaniolă în română, cu scopul 
clarificării, cel mai probabil. În italiană : ,,Eu am contract pe timp determinat «tempo 
pieno»" (din nou, traducere sau completare explicativă), ,,Pentru cazul tau, copilul poate 
începe clasa a 8 a (la terza media) apoi va alege liceul (la scuola superiore)" ; ,,Sa-ţi 

dea foaia in care te anunţa ca iţi închid contractul, foaia care atesta «cessazione del 
contractto» de la INPS". 

Comutarea de cod intrapropoziţională presupune preluarea unor cuvinte din spaniolă/ 
italiană fără a fi adaptate sistemului limbii române şi includerea lor în enunţurile în 
română: ,,Vom obţine şi o validare academică "; ,,Sunt 
curios cam câţi vorbitori de suntem ? " ; ,, Când trebuie să 
le execuţi parcă ai mintea goală " ; ,,De unde eşti ? " ; ,,Estais Sunteţi 

bineveniti"; ,,Şi eu am făcut aproximativ acelaşi lucru ca tine"; ,, 
nu ai înţeles nimic de acest grup ! " ; ,,Nu este un loc de muncă 

pentru toată viaţa "; ,,O să dureze până-i învăţ pe toţi, dar ... 
încet-încet ... " ; ,, eu cred ca la mayorfa majoritatea vorbim rumaîiol". Acest 

fenomen este cel mai frecvent întâlnit în Italia (Jieanu, 2015, p. 72): ,/oglio di acom 
foaie/document de însoţire ii fac dar pt bunici, rude sau alte persoane, nu 

pentru parinti"; ,,Ei sunt obligaţi sa-ţi plateasca contributele la zi în 
zece zile de la închiderea contractului"; ,,E o noutate acest număr 

închis la Economie si comert, curs trienal". 
În funcţie de fenomenele lingvistice semnalate la nivelul limbii române, în continu

are sunt prezentate şi alte mostre din romaîiol şi rotaliană, aşa cum apar la aceeaşi autoare : 

împrumuturi din limba spaniolă/italiană neadaptate la limba română: ,,Si în 
afară de de asta ce s-a mai intamplat? " ; ,,Adică 5 zile a 8 ore si 2 zile 
odihnă , 1.500 eura"; ,,Am mers cam încetişor "; ,,In curte se 
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relevo
Bollo 

busta paga 
[ ] carico [ ]

domanda [ ] Lettera 
[ ]

e 
[ ]

a aporta
aportar aportam a apunta apun-
tar au apuntat a baila bailar

cita/sita cita
cita a colegia colegiar

colegia comedor comedor
Comedoare a comparti compartir

compart credential/e credencial
credentiale a desespera  desesperar desesperati

estran-
list lista

obra a registrar
registrar registrat

taxist taxista [ ] un
taxist tonterie tonteria
tonterie tonterie

badante badanta citadinanta
citadinanta consultoriu

consultorio consoltoriile
a invia inviare inviat

lavorativ lavorativo
lavorativ psicologic psicologico

psicologic
stranier straniero

straniera

autonom autónomo
autónomi auxiliar auxiliar auxiliar

a coborî
coborî din  a controla controlar contro-

planta
planta residencia

de

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

afla mormintele celor doi fondatori ai spitalului"; ,,Notam in (nu stiu in 
romaneste cum se cheama - dar ar fi ca o dare de seama)"; (roman.ol) şi: ,, 
da 16 euro (adica un timbru fiscal)"; ,,Am următoarele documente: 
fluturaş de salariu , ... " ; ,,Daca nu o iau eu in sarcină , cand expira ... " ; 

,, Trebuie sa completam formularul pentru cerere si cam atat" ; ,, 
scrisoarea de la firma la care lucrez in care sunt scrise toate datele mele si ale 

firmei"; ,,Pt citadinata it am adus certificat de divort di rominia tradus legalizat 
şi apostilat" (rotaliană); 

- împrumuturi din limba spaniolă adaptate la limba română - ,,a aduce" (sp. 
) : ,,Acum nu stiu ce document sa "; ,,a nota" (sp. 

) : ,,Majoritatea în foaia de tratament" ; ,,a dansa" (sp. ) : 
„Incearca sa nu mai bailezi pe aici" ; ,,întâlnire" (sp. ) : ,,este nevoie 
de ", ,,Am o sită"; ,,a înscrie la colegiu" (sp. ) : ,,Daca 
îmi aduce beneficii clare ma voi "; ,,bucătărie" (sp. ) : 
,, : am pregătit masa" ; ,,a împărţi" (sp. ) : ,,Nu 
stiu cu cine sa o mai " ; ,,acreditare" (sp. ) : ,,pe 

scrie" · a dispera" (sp ) · Nu " · ' " . ,, ' 
enfermlenfermer/enfermeră „infirmier, -ă" (sp. enfermero): ,,eu am făcut la ei si 
curs de auxiliar de enferm ... ", ,,Sotul meu este auxiliar de enfermer", ,,Enfermera 
controla totul"; estranjer „străin" (sp. extranjero): ,,La scolile copiilor lor 
jerii ramaneau după ore"; , -ă „deştept, deşteaptă" (sp. ) : ,,Eşti o bună 
asistentă şi listă" ; obră „şantier" (sp. ) : ,,Merge la obră" ; ,,a 
înregistra" (sp. ) : ,,Eu m-am la «trabajo.com» pe internet"; tarjetă 
„card, cartelă, permis, carte de identitate" (sp. tarjeta): ,,Mi-au adus aici tarjeta de 
la colegiul de diplomados ... " ; ,,taximetrist" (sp. ) : ,,Poti sa iti iei 

ca sa ajungi mai repede" ; ,,prostie" (sp. ) : ,,ca să nu fac vreo 
", ,, va raspund cu drag. . . orice " ; 

- împrumuturi din limba italiană adaptate la limba română: badantă „îngrijitoare" (it. 
) : ,,Am o pritena ce a lucrat la Milano"; ,,cetăţenie" 

(it. cittadinanza) : ,,Pt it am adus certificat de divort. .. " ; 
,,cabinet" (it. ) : ,,Beneficiaza de doctor Ginecolog si gra-
tuite" ; ,,a trimite" (it. ) : ,,Nu mi-au aceasta tessera ce ar 
trebui sa platesc ... " ; ,,de muncă" (it. ) : ,,Mai ales din punct de 
vedere social şi ... " ; ,,psihologic, -ă" (it. ) : ,,Am 
fost si badanta ca voi si stiu cat e de greu mai ales din punct de vedere 
sa resisti cand nu ai drepturi" ; ,,străin, -ă" (it. ) : ,,Nu uita ca esti 
mereu o într-o tara straina". 

- calcul lingvistic apare din cauza confuziilor de semnificaţie sau ca urmare a echiva
lărilor fidele. Iată câteva exemple atestate în vorbirea românilor din Spania, calcuri 
semantice: ,,persoană fizică autorizată" (sp. ) : ,,întreprinzatori, 

sau societati?" ; ,,asistent" (sp. ) : ,,sotul e de 
enfermerie"; ,,a descărca" (sp. bajar): ,,Partea proastă e că nu se poate 

internet" ; ,,a folosi/stăpâni" (sp. ) : ,,Acum 
lez limba spaniola foarte bine"; plantă „etaj" (sp. ) : ,,mai dispun aici de o 

cu persoane isolate"; rezidenţă „cămin de bătrâni" (sp. ) : ,,Eu am 
un prieten care lucrează într-o rezidenţă"; şi calcuri de structură frazeologică: 
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moment de momento
de moment

intrebarile de 
consecinta 

de consecinta

Ion 
Juan Giovanni Alexandru Alessandro 

Nicolae Mirela Mirella
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„pentru moment" (sp. ) : ,,Eu personal nu am de gând să mă 
înscriu ". Şi în rotaliană apar aceleaşi fenomene: a face intrebari „a 
întreba" (it. fare una domanda): ,,scusati-ma ca/ac toate acestea"; 

„în consecinţă" (it. di conseguenza) : ,,Asta NUMAI in cazul in care cel 
putin unul din parinti e roman si, , minorul are si cetatenie romana". 

În mod firesc, influenţa limbilor spaniolă şi italiană s-a manifestat şi în onomastică, 
românii din Spania/Italia recomandându-se cu numele transformate sau schimbate, ast
fel încât acestea să le fie cât mai accesibile spaniolilor sau italienilor. Astfel, devine 

, în Spania, şi , în Italia ; , Alejandro în Spania şi 
în Italia; devine Nicolas în Spania, iar se scrie în Italia. Desigur, 
această adaptare are loc în fiecare ţară, indiferent de mărimea comunităţii de imigranţi. 
În Spania şi Italia, românii au început însă să-şi boteze copiii cu nume spaniole/italieneşti 
sau optează pentru două prenume, unul românesc şi unul spaniol/italian (Jieanu 2015, 
pp. 81-83). Probabil acesta este un alt mod prin care doresc să se asigure că urmaşii lor 
sunt mai bine integraţi în ţările-gazdă. 

Concluzii 

Exemplele oferite în paginile precedente relevă relaţia dintre noile realităţi din diaspora 
şi introducerea „noilor" forme lingvistice ca marcă a intervenţiei imaginarului lingvistic. 
De asemenea, se poate conchide că, deşi atât rotaliana, cât şi romaîiolul au luat naştere 
în urma aceloraşi fenomene sociolingvistice, ele prezintă câteva trăsături distinctive : în 
rotaliană nu sunt folosite comutări de cod emblematice, comutările de cod interpropo
ziţionale apar în mai multe contexte situaţionale în cazul romaîiolului decât în rotaliană, 
iar în romaîiol sunt mai multe împrumuturi adaptate (Jieanu, 2015, p. 80). În urma 
analizei unui corpus complex, constituit atât din mostre de română scrisă, cât şi de 
română vorbită, şi Alexandru L. Cohal a observat că schimbările produse în vorbirea 
diasporei româneşti din Italia sunt încă într-o fază incipientă, deşi procesul a fost acce
lerat de contactul românei cu o limbă de prestigiu, precum şi din cauza bilingvismului 
imigranţilor români (Cohal, 2014, p. 267). Totuşi, e interesant de remarcat modul în 
care se propagă schimbările în româna din Italia. Cohal observă că are loc „adoptarea 
în limba imigranţilor cu educaţie mai înaltă a inovaţiilor lingvistice care-şi au originea 
în limba celor mai puţin educaţi" (2014, p. 267). Mai mult, pe parcursul analizei efec
tuate, s-a atribuit femeilor un rol mai mare în ceea ce priveşte inovaţia lingvistică. De 
asemenea, după analiza corpusului, format din răspunsurile obţinute din partea subiec
ţilor (absolvenţi, diplomaţi, pe de o parte, şi exemple adunate de pe forumuri, pe de 
altă parte), s-a observat că cele mai multe inovaţii apărute în limba românilor din Italia 
aparţin vorbirii populare şi variantelor dialectale ale românei (Cohal, 2014, p. 268). Ilustrative 
în acest sens sunt exemplele preluate din cercetarea Ioanei Jieanu, care par a aparţine tocmai 
acestei categorii de vorbitori. Aşadar contactul româno-spaniol pare mai prolific decât 
cel româno-italian. Acest lucru se datorează probabil şi diferenţei în gradul de acceptare 
a românilor în Spania faţă de Italia. Aceeaşi situaţie se va fi regăsind şi în celelalte ţări 
unde trăiesc membri ai diasporei româneşti, dar cercetarea acestor comunităţi atât din 
punct de vedere lingvistic, cât şi cultural, social etc. nu a fost încă realizată. 


