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1. Cadru general
Studiul nostru face parte dintr-o serie de lucrări relaţionate cu limbile în
contact, iniţiat de Departamentul de Filologie Romanică de la Universitatea
Complutense din Madrid, sub conducerea prof. dr. Eugenia Popeangă Chelaru,
dedicate prezenţei fenomenului denumit rumañol, un amestec de română şi spaniolă,
rezultat în timpul proceselor ‘limbii intermediare’, la nivelul limbajului scris şi oral,
în comunicarea imigranţilor români din Spania.
Consideraţiile noastre se întemeiază pe analiza unui număr de unsprezece cărţi
editate între 2007 şi 2009 în România, dar lansate şi comercializate în Spania. Patru
cărţi cuprind poezii, una e de poezie şi proză poetică, două sunt recopieri ale
articolelor apărute în publicaţiile gratuite la care lucrează, una e o „poveste în
versuri”, alta e o „antologie poetică comemorativă”. În sfârşit, avem una de tip
‘autocunoştere’ şi, nu în ultimul rând, o carte cu caracter ştiinţific 1. Am urmărit
prezenţa aspectelor limbii intemediare2, dintre care, cea mai relevantă ni s-a părut
construcţia creativă, materializată în fenomenul rumañol. Pe lângă aceasta, unele
texte pot reflecta, pe alocuri, alterarea competenţei comunicative datorate abaterilor
de la normele gramaticale.
1.2. Aspectul interpretativ al limbajului 3. Lectura şi analiza textului
Analiza noastră urmăreşte contaminarea expresiei scrise cu elemente de
selecţie lexicală şi de structurare a frazei, potrivit limbii cu care se româna se află în
contact. Aşa cum mai arătam şi cu alte ocazii, în timp ce se învaţă limba ţării de
adopţie, este frecvent folosită limba ntermediară. Unul dintre aspectele sale
specifice, şi anume construcţia creativă a dat naştere unui limbaj rezultat din
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După aspect, pare a fi mai degrabă publicarea unei lucrări de diplomă.
2
După 1972, la propunerea lui Selinker s-a generalizat termenul tehnic ‘limba intermediară’
(engl. interlanguage) pentru a se referi la sistemul lingvistic de tranziţie al celui care învaţă o limbă
străină, sistem care prezintă un amestec înte LM şi LS pe care o învaţă.
3
Facem menţiunea că am citit şi analizat textele doar din punct de vedere al expresiei scrise şi
nu din punct de vedere al tipului de informaţie pe care îl prezintă. Preocupările noastre ţin strict de
comportamentul lingvistic al structurilor vorbirii în funcţie de normele limbii. Observaţiile noastre sunt
legate de modul de folosire a cuvântului, în contextele stabilite de autori, fie că e vorba de text poetic,
ştiinţific sau de proza cu caracter jurnalistic.
1
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amestecul românei cu spaniola. Trebuie să recunoaştem că, uneori, problema
amestecului de limbi nu e singura răspunzătoare de dificultatea cititorului de a
înţelege corect ideile comunicate. După cum ştim, receptarea şi înţelegrea unui
mesaj scris depinde de redactarea corectă a textului, şi aceasta de competenţa
comunicativă a autorului, prin care se asigură o bună înţelegere a mesajului de către
receptor. În acest sens, lucrarea noastră urmăreşte şi aspectele legate de morfologie
şi sintaxă, de ortografie şi punctuaţie textuală. Cum folosirea precisă a cuvântului
potrivit, cu sensul cel mai apropiat, este una dintre regulile fundamentale ale
stilisticii, ne-am îndreptat atenţia, inevitabil, şi asupra acestui lucru.
2. Rezolvarea competenţelor
Cunoaşterea limbii, în cazul nostru a românei, înseamnă o atentă alegere a
cuvintelor şi expresiilor şi utilizarea lor potrivită pentru ca actul comunicării să-şi
atingă scopul. Competenţa lingvistică nu este singura răspunzătoare de realizarea
procesului comunicării, în care intervin deopotrivă competenţe sociolingvistice 4 şi
pragmalingvistice 5. Contextul pragmatic stabileşte condiţiile care determină
adecvarea expresiilor limbajului, considerate ca acte de vorbire, într-o comunicare,
iar cunoaşterea caracteristicilor societăţii şi culturii unei comunităţi ajută la
conştientizarea interculturală (înţelegerea similitudinilor şi diferenţelor între cele
două limbi şi culturi). Nu mai puţin importantă ni se pare competenţa
psiholingvistică, dat fiind că şi în textul scris, ca de altfel în orice tip de comunicare,
avem de-a face cu un act psihic. De aceea, lucrarea noastră va încerca o abordare a
textelor supuse analizei ţinând cont de aceste perpective.
2.1. Competenţa pragmalingvistică
2.1.1. Urmărind competenţa lexicală, respectiv cunoaşterea şi utilizarea unui
limbaj adecvat, cu semne, cuvinte şi elemente gramaticale 6 corecte, ca factori
determinanţi pentru calitatea textului scris, ne propunem să observăm cum se
mânuiesc aceste instrumente. Analiza textelor evidenţiază unele cazuri în care unii
dintre cei care semnează aceste cărţi, utilizează cuvinte al căror sens le este
insuficient cunoscut şi, ca atare, le folosesc necorespunzător şi/sau le scriu greşit, ca
în următoarele situaţii:
Că această pleavă umană acţionează doar sub imperiul de a câştiga cât mai
mulţi bani (MRS: 76); … văzând cum îl discreditează nişte vânduţi de ţară fără nici
un Dumnezeu (MRS: 25); ... cultul sau secta la care s-au acordat (S: 29); … sminţind
minţi de altfel cu capacităţi extraordinare… (S: 155); …acestei antologii „bilingveşti”
(PA: 9); …forme, culori…tăvăluc strivind clipa (PL: 9); ...de ţipătul pescăruşilor care

4
Competenţa sociolingvistică se referă la capacitatea persoanei de a înţelege şi de a produce
adecvat expresiile lingvistice în diferite contexte de uz, în care sunt prezenţi şi factori de variabilitate,
precum şi norme şi convenienţe de interacţiune prestabilite.
5
Competenţa pragmalingvistică se referă la folosirea limbajului ca atare, într-un context
sociocultural.
6
De exemplu: articole, adjective şi pronume nehotărâte, demonstrative, interogativ/ relative,
pronume personale, adjective şi pronume posesive, prepoziţii, verbe auxiliare şi modale, conjuncţii.
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survolau 7 albastrul cerului îmbătaţi de mirosul micilor... (MRS: 42); ... c-am pus-o/
De provotă 8…/ (SV: 35 /37); Parcă eram un fel de pulsare/ vigorând fluvii roşii în
asfiţit/ (PL: 45); /De dimensiune ‛incomensurată’/ (SV: 78).

Ne aşteptăm ca, dincolo de metafora poetică descriptivă, textul propriu-zis să
aibă înţeles şi să fie coerent. E important ca înlănţuirea de cuvinte să urmeze logica
specifică limbii în care este scris textul (UAB: 11, 52–54, 65), cum ar trebuie să se
întâmple în toate cazurile9.
În general, formele pronumelor şi adjectivelor pronominale nehotărâte,
demonstrative, interogativ-relative, precum şi cele posesive sunt cuvinte folosite de
cunoscători cu prudenţă. Aceasta pentru că ele au forţa de a lămuri şi a clarifica
situaţii (UAB: 24), dar şi puterea de a ambiguiza, sau de a „întuneca” înţelesul
frazei 10. Nu rareori, sărăcia vocabularului unei persoane produce texte cu expresii
repetitive, făcând ca pagina să se umple, între altele, de pronume demonstrative sau
relative 11.
Indispensabile pentru a da coeziune şi claritate textului, prepoziţiile şi
conjuncţiile nu au atâta greutate în ceea ce priveşte stilul, atâta vreme cât nu sunt
folosite greşit, repetate sau şocante, în timp ce interjecţiile au atâta forţă expresivă,
încât e nevoie de o înţeleaptă administrare a lor. Prepoziţiile „în cascadă” sunt
contraproductive, pentru că acumularea lor produce asonanţe dure, compromiţând
eleganţa stilului 12. Nemaivorbind că nu întotdeauna se respectă regimul cazurilor:
„...am fost... hoţi, mincinoşi, cerşetori... datorită la o mână de români care au comis
aceste infracţiuni…” (PD: 55); „…încă de pe vremea când le mâncau lebedele la
austrieci” (PD: 107).
La fel se întâmplă şi cu utilizarea inadecvată a conjuncţiilor ori cu abuzul de
astfel de unităţi lexicale „parazitare”: că, să, ca... să, pentru că, în fraze cu imagini
repetitive, sau cu alte tipuri de greşeli. Alteori sunt relativele introductive cele care
accelerează sau stopează ritmul frazării 13.
Uneori comportamentul lingvistic al celor trei părţi de vorbire amintite, în
unele din cărţile analizate, este rigid şi nu foarte coerent 14. Folosirea aleatorie a unor
prepoziţii, de către unii vorbitori, se reflectă de multe ori şi în textul scris.

7

A survola > „A zbura cu avionul deasupra unui teritoriu determinat” – din fr. survoler (sp.: >
“Volar con el avion sobre un determinado territorio” – del fr. survoler).
8
Expresie inexistentă ca atare în limba română (putem identifica doar Provotă, o localitate în
zona Suceava).
9
Nu spune acelaşi lucru o formă de singular cu cea de plural a unui cuvânt şi nici cea articulată
faţă de cea fără articol, deşi, în anumite situaţii, acest aspect este tratat cu superficialiate de unii autori:
MRS: 83, PFB: 55: SV: 5.
10
MRS: 7, 89; PA: 61, 127, 129; PD: 44, 72, 78–79; PFB: 74–75, 304.
11
Nu e vorba de cazurile în care adjectivul demonstrativ de identitate, de exemplu, capătă
valoare stilistică. Prin repetare, mai ales în descrieri, portrete sau tablouri din natură, poate sublinia
aspecte deosebite, pe care autorul vrea să le scoată în evidenţă.
12
CV: 38; MRS: 87; PD: 44, 55, 86, 107; PL: 11; SV: 20, 23, 25, 63.
13
MRS:18, 88; PA: 139; PD: 44, 107; S: 106, 155; SV: 66, 85,118.
14
Mai puţin obişnuită este prezenţa în scris a interjecţiilor cu valoare onomatopeică. În patru
poezii dintr-una din cele unsprezece cărţi analizate de noi sunt folosite excesiv, fără a putea spune că
adaugă o valoare expresivă deosebită textului (SV: 23, 24, 25, 26). Utilizate la întâmplare sau abuziv,
părţile de vorbire amintite urâţesc şi dau stilului un caracter agresiv. Dimpotrivă, când sunt
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2.1.2. Competenţa gramaticală. Precizia în utilizarea termenilor, a
instrumentelor limbii – gramatica 15, ortografia, lexicul – garantează expresivitatea
comunicării, adăugânudu-i intensitatea emoţională necesară. Gramatical vorbind,
substantivul cere o atenţie deosebită atunci când e vorba de funcţiile sale sintactice
şi contextul în care se utilizează. O întrebuinţare neadecvată sau folosirea unor
substantive inventate, de tipul: strocul, Dumitrioţi, encofrarea, bobedie, nu poate
evita problemele de receptare a enunţului (SV: 19, 26–36, 71, 102).
Verbele sunt esenţiale pentru redarea expresivităţii: imprimă dinamism,
situează în timp, centrează esenţa enunţului 16. Gerunziile şi infinitivele, folosite
uneori abuziv, alteori, încorect, îngreunează lectura, provocând „ruperi de sens”, pe
lângă senzaţia de exprimare greoaie. Ca să nu mai vorbim de faptul că, de cele mai
multe ori această suită de gerunzii şi/ sau infinitive e acompaniată de alte tipuri de
greşeli sau de prezenţa unor repetiţii supărătoare, în fraze ample cu multe atributive
explicative 17. În felul acesta, textul pierde coerenţa 18 discursului.
În privinţa expresivităţii, adverbul este pentru verb ceea ce este adjectivul
pentru substantiv. Adverbele şi expresiile adverbiale dau culoare şi farmec textului
dacă sunt folosite adecvat (UAB: 9, 34, 35, 56). Dacă nu sunt bine folosite – se
repetă sau apar în contexte nepotrivite ori fără o punctuaţie adecvată –, fac textul
inexpresiv, greoi şi superfluu 19 iar uneori pot crea contradicţii interne: „Juan Ramón/
nu s-a lăsat condus niciodată/ doar de valori intelectuale,/ ci numai de valori
umane/” (PA: 13).
Acordul între părţile de vorbire flexibile se realizează prin variaţiile pe care le
suferă în structura lor gramaticală. Lipsa acordului de orice tip, acolo unde ne-am
aştepta să fie, duce la exprimări greşite:
Important este să se adune o mulţime de persoane, fiecare cu radio şi cu muzica
lui sub braţ, conduşi de câte un guru care are câte un radio sub fiecare subsuoară, să
aibă ocazia de a-l sufoca pe preşedinte cu fotografii, pentru a le agăţa pe urmă în
Internet… (MRS: 37); Nimeni dintre ceilalţi comunitari, absolut nimeni, din orice ţară
ar fi, nu fac ceea ce facem noi… (MRS:32); ... doi crin parfumaţi,/ petale de crin
curaţi de iubire (FMI: f.n 20).
întrebuinţate corect, prepoziţiile şi conjuncţiile conduc comportamentul lingvistic al structurilor vorbirii
spre o comunicare explicită, uşor de înţeles (UAB: 39–40).
15
Gramatica normează modul de folosire al elementelor constitutive ale limbii. Buna folosire a
acestor elemente se bazează pe cunoaşterea sistemului de funcţionare a limbii, dar asta nu înseamnă că,
cel care scrie un text, trebuie să fie neapărat „o persoană de litere” pentru ca să scrie bine şi corect.
16
Discursul pierde coerenţa textuală, prin folosirea incorectă a modurilor şi timpurilor, a
singularelor şi a pluralelor problematice, dificultând înţelegerea mesajului. Tensiunea oscilantă,
utilizarea unor verbe mai puţin obişnuite şi, nu întotdeauna potrivite contextului, alterarea ritmului şi a
intensităţii mişcării, poate face ca o temă interesantă sau valoroasă să nu rezulte atât de atractivă încât
să provoace curiozitatea continuării lecturii.
17
MRS: 25, 42, 88; PA: 11, 17, 127; PD: 61, 63, 64; SV: 4, 13, 16, 24, 31 51, 60, 61, 90.
18
Considerăm un text coerent dacă: a) este perceput de cititor ca o unitate; b) ordonează şi
structurează corect informaţia; c) dă informaţii pertinente sau relevante pentru situaţia comunicativă
prezentată; d) ţine seama de cunoştinţele pe care le pot avea receptorii despre tema respectivă.
19
PA: 17, 31, 55, 127; PD: 37, 53; MRS: 51, 89.
20
Cartea, al cărei text este scris în întregime cu literă mică, nu are numerotate paginile, de
aceea am apelat la această formă de citare a materialului (însemnând, fără număr, urmat, în unele
cazuri, de numărul de poezii în care apar erorile).
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Din păcate, exemplele nu sunt singulare 21. În alte cazuri, chiar tratându-se de
poezie – unde, după unii, oricărui joc de cuvinte, chiar şi imperfecţiunilor, li s-ar
putea atribui calitatea de metafore –, descoperim o serie de contradicţii interne,
datorită erorilor acumulate 22. Acestea sunt cu atât mai nedorite cu cât vorbim de
scrieri cu conţinut informativ.
2.1.3. Competenţa ortografică şi de punctuaţie. Fără îndoială, normele de
ortografie şi punctuaţie merită o atenţie specială din partea tuturor celor care scriu un
text, oricât de mic ar fi, ca să nu mai vorbim de autori care publică frecvent, ştiut
fiind că o ortografie şi o punctuaţie corectă evită interpretarea eronată a textului. O
serie de exemple ne arată că pot ieşi de la tipar texte cu greşeli de ortografie ca
acestea: „Este, cam, cum ieşti tratat!/.../Căci ieşti june prim; ce fală/ No prea
aşteptam/ Poţi să te ţi vere,/ Vestită pentru asa ‘Mafia’”/ (SV: 10, 41, 54), sau altele
pe măsură 23.
Cu ajutorul semnelor de punctuaţie se dă sens exprimării scrise, de aceea rolul
lor în redactarea unui text este fundamental 24. Buna distribuire a virgulelor 25 şi a
punctului, a semnelor de întrebare şi de exclamare, a ghilimelelor şi a parantezelor, a
liniilor de dialog şi a liniuţelor de unire dă claritate şi forţă expresivă textului. Cum
există o diferenţă între limbajul oral 26 şi cel scris, există şi o serie de reguli pentru
textul scris. Uneori autorii văd în semnele de punctuaţie nişte mijloace cu ajutorul
cărora scot în evidenţă situaţii şi stări de spirit speciale 27. Aceasta este o situaţie
diferită de cazurile de superficialitate, neglijenţă sau ignoranţă 28. Se pare că textul
contemporan trăieşte epoca ‘antipunctuaţiei’, căci aşa ne-am putea explica cum

21
CV: 6, 64; FMI: f.n. x MRS: 32, 37, 76, 85, PA: 129; PD: 28, 63, 69, 87, 124; SV: 11, 24, 88,
89, 90, 114,119.
22
CV: 81; FMI: f.n. x 2; LD: 5, 6; MRS: 5, 58, 79; PD: 72, 112; PL: 47; SV: 41, 44, 46, 47, 48,
51, 58.
23
CV: 19, 20, 21, 22, 25, 26, 52, 77; FMI: f.n. x 12; MRS: 83; PA: 135; PD: 16, 86; SV: 10, 30,
31, 33, 41, 42, 52, 54, 58, 60, 65, 72, 77, 79, 82, 83, 86, 90, 96, 99, 104, 108, 5, 8, 112, 121.
24
Căci doar o scriere corectă, care respectă toate normele limbii, menţine atenţia cititorului,
altfel lectura poate fi o pedeapsă. De aceea e foarte important atât conţinutul – ce se spune – cât şi
forma în care se transmite mesajului – cum se spune.
25
În general, virgula evită excesul de conjuncţii. Lipsa ei obligă lectorul să recitească textul în
încercarea de a găsi logica enunţului, pentru a-l înţelege.
26
Exprimarea orală nu se bazează doar pe cuvinte, ci şi pe alte mijloace, cum ar fi o serie de
elemente paralingvistice, care influenţează comportamentul lingvistic al structurilor vorbirii. Sunt
importante: tonul intenţional, cu care se spun lucrurile, nuanţele, limbajul corporal (gesturile, mişcările,
postúrile), momentele de linişte, precum şi circumstanţele comunicării. În comunicarea orală se pot da
sau primi explicaţii şi lămuriri suplimentare, în funcţie de necesităţile ascultătorului. Toate acestea nu
sunt posibile când vorbim de exprimarea scrisă.
27
Dacă ar fi să înţelegem lucrurile aşa, nu întoteauna se face bine înţeleasă această posibilă
intenţie. De exemplu, unul dintre autori alege să termine 38 din cele 67 poezii ale volumului său (CV)
cu semnul exclamării, iar 5 dintre ele cu semnul întrebării. Alte 5 se termină, neaşteptat, cu virgulă
(dintre care una lasă deschise ghilimelele), iar restul de 30 rămân nemarcate la sfârşit.
28
Justificarea poate fi aceeaşi: mulţi spun că important e fondul şi nu forma, şi asta, în numele
„liberăţii de expresie”, sau a originalităţii cu orice preţ (CV: 27, 40; LD: 15; MRS: 61, 88, 91, 92; PL:
37, 39).
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pagini întregi ajung pe piaţă lăsând aşezarea semnelor de punctuaţie la voia
cititorului 29.
După unii, folosirea unei virgule ar depinde de pauzele de respiraţie pe care
fiecare vrea să le pună propriului text. Dar, fără îndoială, atât în română cât şi în
spaniolă, există cazuri în care regulile şi normele sunt foarte clare şi general admise.
De exemplu, una dintre ele stabileşte – în cazul ambelor limbi – că subiectul nu se
desparte de predicat, ceea ce face incorectă utilizarea virgulei în următoarele cazuri:
„Ecoul,/ Zvâcneşte şi moare/ Înainte de cântatul cocoşului” (CV: 31); „Juan Ramón,
lasă de a mai fi copil sau adolescent nostalgic” (PA: 14) sau: „Cum ai fi găsit, tu,/
Dimineaţa...” (LD: 15). Dar elipsa predicatului trebuia marcată printr-o virgulă (o
linie, ori două puncte) în enunţul: „O iluzie [,] existenţa noastră/” (PA: 131).
În limba română diacriticele sunt importante pentru a evita confuzia între
anumite forme lexicale; ele sunt nota grafică particulară a limbii. Superficialitatea în
marcarea lor 30 poate crea dificultăţi de receptare 31: „...dureri pe care am fi vrut să lengită un peste flămând?/” (FMI: f.n.). Ghilimelele sunt obligatorii pentru semnalarea
citatelor 32 şi evidenţierea unităţilor lexicale sau a sintagmelor care nu sunt proprii
autorului 33. Din cele văzute în lucrările analizate34 sublinierea acestora se face sau
nu, după cum decide autorul 35. Aceeaşi unitate lexicală – de altfel un slogan
publicitar – în textul din cea de-a doua carte 36 e scrisă ca şi cum ar fi vorba de
propriile sale cuvinte. În contextul „Un nou Crăciun pe vechile dureri pentru noi cei
de aici, poate doar sufleteşti” (PD: 95) acelaşi autor foloseşte sintagma „pe vechile
dureri”, care aparţine unui cunoscut poet 37, fără s-o marcheze.
2.2. Competenţa sociolingvistică 38 şi probleme de stilistică
2.2.1. Expresii şi locuţiuni. Este ştiut faptul că fiecare limbă are expresii şi
locuţiuni proprii, construcţii lexicale prefabricate, convenţionale şi instituţionalizate,
pe care vorbitorii săi le folosesc în anumite contexte sociale şi împrejurări
În unele cazuri, însă, autorul decide să pună doar câteva dintre acestea, de exemplu, cum ar fi
punctele de suspensie (PL: 25).
30
CV: 88; FMI: f.n. x 4; LD: 36; SV: 9, 11.
31
Reamintim că autorii noştri şi-au făcut publicitate şi şi-au vândut scrierile în Spania, unde,
printre cititori, pot fi şi străini care au studiat sau studiază limba română.
32
Interesant ni se pare, la unul din autori, enunţul: „Ce cauţi, întrebă spiritul, învaţă de la
păsări” (CV: 64), unde întâlnim o variantă personală a citării, într-un vers cu întrebarea nemarcată
grafic.
33
Pentru acestea se pot folosi, în general, caracterele italice, la fel cum se procedează şi cu
unităţile lexicale provenite din alte limbi.
34
În afară de textele cu caracter şiinţific şi de unele articole sau capitole, care sunt aproape în
întregime scrise pe bază de citate.
35
În exemplul următor, aceeaşi unitate lexicală e scrisă diferit de autorul ei, în cele două cărţi
publicate: a) „... ca şi cum ai umbla prin ploaie fără umbrelă imaginându-ţi că vei fi «mai curat, mai
uscat»” (PD: 45); b) „… guvernul vrea să apară mai curat, mai uscat în ochii alegătorilor din
diasporă…” (MRS: 65).
36
Care, ca şi prima, e tot o culegere ale propriilor articole apărute anterior în presa gratuită din
Spania.
37
George Bacovia, Nervi de primăvară: „La geamul unei fabrici o pală lucrătoare/ Aruncă o
privire în zarea de azur./ O nouă primăvară pe vechile dureri ...”.
38
Se referă la cunoştinţele şi deprinderile de a utiliza limba în actul comunicării sociale.
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determinate de o serie de factori, care ţin mai ales de natura comunicării 39. Prin
schimbarea sau adăugarea unor cuvinte pot rezulta unităţi lexicale nepotrivite, ca
acestea: „...au găsit un sport, care ar fi bătutul ca orbii în familie” (PD: 56); „Totuşi
nu mă voi lăsa pierdut” (PD: 59); „Oare timpul nu va face o concesie cu mine?”
(PL: 21). Astfel de fenomene le întâlnim când competenţa lexicală a autorului lasă
de dorit 40.
Între expresiile vulgare există două categorii: cele spontane şi cele folosite
deliberat. Ultimele au intenţia stilistică de a produce efect asupra cititorului. E
discutabil ce fel de impact artistic provoacă, în realitate, cele din următoarele texte:
Cu alte cuvinte, nu aveai nici măcar dreptul să-ţi bagi ceva, vorba românului,
în ea de funcţie şi să demisionezi pentru a te simţi pentru o clipă un om adevărat (PD:
33); „... români, care dacă au făcut pipi într-o universitate la care abia au ghicit poarta
de intrare, spun peste tot că s-au lansat într-o astfel de instituţie...” (MRS 26); „Să nu
pară oaie./ Poartă o talangă/ Ce se cheamă coaie// Că merge omul liber/ Tot de jur
împrejur/ Spre a respira aer/ sau a cădea în cur/ (SV: 46 /57).

Unităţile lexicale care puteau să lipsească din aceste texte sunt ticurile
verbale. Cuvintele abstracte, care nu aduc nimic nou sau bun textului, nu sunt
constructive, ci, dimpotrivă. Sintagme „bune la toate”, „expresiile de-a gata” servesc
atunci când în „dicţionarul lexical personal” nu se găseşte, relativ uşor, cuvântul
adecvat. Fenomenul – care a contaminat şi textul scris – este specific limbajului
vorbit, unde poate apărea cu destulă frecvenţă 41. Întâlnim unele ca acestea şi în
textele analizate: păi, hai să..., bietul/ biata/ bieţii/, în diferite combinaţii, ori: bun,
bai/ baiul/, sau: ce/ cum/ ar trebui să facem, uneori toate acestea în acelaşi text.
Prezenţa lor ştirbeşte expresivitatea scrierii, iar nota oralităţii, ca notă dominantă
într-un text gazetăresc, nu pare cea mai potrivită alegere 42.
2.2.2. Figuri de stil. Textele din cărţile analizate au, în general, o organizare
structurală fragilă, cu destule sintagme şi construcţii „de-a gata”, precum şi un
număr considerabil de cuvinte vulgare. Cel puţin în trei dintre ele observăm cum, în
efortul de a găsi combinaţii lexicale inedite, se poate ajunge la confuzie şi la tot felul
de abateri stilistice şi gramaticale. Îmbinările lingvistice neaşteptate – care nu
întodeauna atrag atenţia în mod plăcut – sunt consecinţa exagerărilor la care s-a
ajuns în încercarea de a scoate în evidenţă excesele şi defectele persoanelor la care
autorul face referire. Cititorul poate da, pe alocuri, şi de metafore complicate ca
acestea: „....rămâneau toţi cu gurile căscate de a-şi putea face muştele parcare în
gura lor” (MRS:12), alături de o încercarea de revalorificare a unor locuri comune
Specialiştii susţin că există o anumită diferenţă în modul de folosire a expresiilor, locuţiunilor
şi enunţurilor frazeologice, în funcţie de unităţile sintactice şi lexico-semantice care apar înăuntrul
structurilor acestora. De aceea se recomandă multă grijă şi atenţie pentru evitarea nu doar a punerii lor
în contexte necorespunzătoare, ci şi dezmembrarea construcţiei ca atare, acolo unde este vorba de
structuri fixe, ce nu admit intervenţii.
40
MRS: 70; PA: 77; PD: PD: 56, 59, 66, 81; PL: 21; SV: 15, 19, 20, 33, 48, 64.
41
Se produce din pricina incapacităţii momentane de a-şi aminti un cuvânt sau o expresie,
datorită vitezei rostirii, ori din pricină că persoana nu a depus mult efort pentru dobândirea unei bune
competenţe comunicative.
42
MRS: 75, PD: 36, 37, 40, 51, 53, 59, 70, 91, 104, 107, 108.
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de tipul „...îşi scot la iveală toate metehnele înăbuşite în cotidianul vieţii de acasă”
(MRS:5), sau exagerări de-a dreptul ilare:
Unii mai îndrăzneţi îşi adună escremaţiile în câte o plachetă cu douăzecitreizeci de poezii…(MRS: 14); … se desprinde poetaşul vâsc care se aciuiază pe
lângă câte o persoană… (MRS: 14); … se înghesuie să devină scriitori prin paginile
gunoioase ale internetului…(MRS: 23); … să cânte bovinelor româneşti vestitele
manele... (MRS: 33); ... le convine ca românii să rămână în starea lor bovină (MRS:
32); … adică cine a fost bou în România este bou şi pe-aici...(MRS: 56); ... brusc,
mulţi dintre viermii bălăcăriţi în rahat până în gât, pozând în reprezentanţii
românilor... (PD: 72); Mai bagi o înjurătură... (SV: 85); Poporul român aşezat într-o
mare slavă, la periferia celor trei mari imperii Rus, Austro-Ungar şi Otoman... (PD:
83).

Dat fiind că adjectivul funcţionează, de cele mai multe ori, ca epitet ornant,
vorbim de sărăcie lexicală şi adjectivare inexpresivă, atunci când într-un text sunt
prea multe adjective inutile. In şase din cărţile amintite predomină adjectivul
„frumos” (excesiv, în două), în combinaţii de tipul: „frumoasei noastre ţări”, „unei
frumoase vânzătoare”, „frumos covor”, „frumos cuvânt”. Pe lângă acestea apar şi
altele, folosite uneori în contexte nepotrivite, sau cu forme de superlativ neadmise 43.
2.2.3. Cacofoniile, opuse eufoniilor, sunt acumulări de sunete care provoacă
sonorităţi neplăcute, asocieri de cuvinte care redau imagini sau fapte dezagreabile 44.
Credem că pentru a evita incongruenţele nedorite, un stil sobru ar fi împiedicat
apariţia unor astfel de fenomene şi în cazurile ce urmează:
…femeile se gândesc la ziua lor... bărbaţii la buzunar fiindcă ar trebui să facă
câte un cadou, românii noştri de pe aici se gândesc că nu are rost să gândeşti ... (MRS:
39); … să-l trateze la fel cum ne tratează pe noi... adică ca pe oricare emigrant.
(MRS: 70); … îi drept că cu nume italienizat (MRS: 31); Să facă cât se poate (SV: 7).

2.2.4. Regionalismele. Utilizarea cu prudenţă a diferitelor registre ale limbii
ţine de competenţa sociolingvistică a individului. Este frecvent în majoritatea
acestor texte amestecul de registre stilistice, uneori chiar în aceeaşi frază, unde
lexicul cult se întâlneşte cu regionalisme, cuvinte vulgare ori cu forme şi expresii ale
limbajului colocvial, oricare ar fi genul căruia îi aparţine textul. Nu în toate cazurile
prezenţa regionalismelor e binevenită45. Chiar dacă nu toate scrierile aici analizate
aparţin stilului beletristic, în patru dintre cărţi întâlnim destule provincialisme 46.
2.2.5. Barbarismele. Folosirea acestora ar trebui să fie justificată de lipsa
respectivelor structuri echivalente în limba română, pentru că nu orice cuvânt merită
să fie preluat şi inclus în limbă atâta vreme cât există corespondent autohton 47. Unii
din cei analizaţi ştiu că atunci când se utilizează cuvintele şi expresiile provenite din
alte limbi, neasimilate încă, se recomandă marcarea lor grafică. În acest sens,
43

FMI: f.n. x 3; MRS: 27, 41, 83, 87, 89; PD: 33, 120; PL: 9,15; SV 11, 37, 59, 60, 74, 78.
CV: 81; FMI: f.n X 2; MRS: 31, 35, 36, 39, 70, 71; PD: 36; SV: 7, 23, 85, 105.
45
Nu vorbim aici de cazurile în care limbajul literar-artistic le foloseşte pentru a reda culoarea
locală, pentru că, în acest caz, au valoare expresivă şi adaugă o informaţie suplimentară textului.
46
FMI: f.n x 2; MRS: 16, 18, 29, 36, 53, 64, 86; PD: 15, 30, 81; SV: 6, 12, 40, 43, 49, 51, 53,
96.
47
LD: 32; MRS: 19; SV: 7, 12, 64, 65, 73, 81, 103, 110.
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anumiţi autori le-au semnalat prin ghilimele: „Chiar am «parolit» la lume/ De la
coborârea din «aeroflot»...” (SV: 65, 79). Între acestea şi unele care ţin de
fenomenul rumañol: „Reglând antene «de puta madre»” (SV: 64); „Pe când
ajunsesem/ Chiar «de primera»” (SV: 110); „Nici cu ploi de primăvară/ «Tampoco»
cele de vară/” (SV:73).
După cum am văzut, din analiza noastră reiese că există şi erori datorate altor
factori decât cei proveniţi exclusiv din amestecul de limbi 48.
Fără îndoială însă, varietatea şi schimbarea sunt aspecte caracteristice ale
limbii, ca realitate obiectivă, care se actualizează mereu49. O atenţie specială am
acordat în acest sens, în analiza noastră, fenomenului pe care l-am numit rumañol 50,
completând într-un fel cu aceasta seria cuvintelor şi expresiilor improprii limbii în
care sunt scrise textele.
Rezultat al proceselor Limbii Intermediare, „imigralectul”51 rumañol este un
aspect lingvistic atât comunitar, cât şi individual, care, după cum spuneam cu alte
ocazii, se relaţionează, de multe ori, cu nivelul de cunoaştere şi de stăpânire a celor
două limbi 52, cu menţuinea că, acolo unde competenţa lingvistică lasă de dorit,
rumañola găseşte rapid un teren fertil. Am reunit în cele ce urmează o serie de
aspecte de „contaminare”, acestea fiind tot atâtea exemple care vorbesc de la sine
despre prezenţa fenomenului amintit, în cărţile publicate de unii români, care trăiesc
de câţiva ani buni, în Spania:
In loc să fie preocupat 53 de imaginea ţării prin lume preşedintele era mai
obsedat de imaginea lui Tăriceanu, care-l urmărea şi-n somn, aşa că avea o
preocupare zilnică de a-l şifona pe acesta cât se poate de tare, fără să-şi dea seama că
este ştirbită imaginea ţării. Venezolanul (sp. venezolano, rom. venezuelean) Chavez
(PD: 40); … pentru a le agăţa 54 pe urmă în internet ca să vadă toată lumea... (MRS:
32); Peste toate astea se mai suprapun şi actele delictive 55 pe care le fac emigranţii
(MRS:79); … iar această resursă trebuie exploatată la maxim. Şi ei lucrează fără

48
Fără îndoială că ezitările sau confuziile se produc fie datorită cunoaşterii superficiale, fie din
pricina respectării parţiale a normelor şi regulilor gramaticale. Cei cu o bună competenţă lingvistică nu
numai că utilizează corect limba maternă, ci fac şi necesara distincţie între cele două limbi şi nu le
amestecă.
49
Actualizarea depinde, pe de o parte, de intenţiile utilizatorului de limbă – de aici caracterul
său stilistic şi retoric – şi, pe de altă parte, de factori sociolingvistici (sexul, educaţia, vârsta, ocupaţia,
între altele).
50
Cum mai precizam şi în alte lucrări pe aceeaşi temă, sunetul spaniol [ñ] corespunzâtor lui „n”
muiat din rostirea regională se pronunţă [ηi/ηe], ca în Ardeal (cu e final deschis), ca cel din cuvintele:
lemηé, carηé, vieηé, mieηé, ciηé...
51
Imigrant + lect > o varietate a limbii (gr. leksis ‘limbaj’).
52
De aceea am încercat să urmărim cunoaşterea şi stăpânirea competenţelor lingvistice în LM,
pentru ca să putem face distincţia necesară între tipurile de greşeli prezente.
53
În timp ce spaniola selecţionează verbul „preocuparse” pentru astfel de contexte, româna
preferă sinonimuele „a se îngrijora”, „a-şi face griji”
54
Calchierea expresiei spaniole „colgar en internet”. În română ar fi: „a afişa”, „a expune”, „a
pune într-o pagină web”.
55
Calc după expresia spaniolă „actos delictivos”. În română ar fi „delicte”. Cuvântul
„delictive” nu există, fiind o creaţie a Limbii Intermediare, în cazul nostru, un aspect al
„imigralectului” rumañol.
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întrerupere şi îşi utilizează inteligenţa cu maximul de randament 56. Adiós 57, domnule
ambasador! 58 (PD: 124); ...este uşoară spaniola, fiindcă trebuie doar un ”o” şi din
doctorand te transformi în doctorando cât ai bate din palme şi astfel îi poţi năşi pe
bieţii români care cu greu îşi câştigă o pâine pe aceste meleaguri străine, vorbind,
desigur, în romaniol 59 (MRS: 89); Encofradori (sp. encofradores; rom. ‘muncitori la
turnat cofraje’); Când am început encofrarea (rom. ‘turnarea cofrajelor’)/ Căci
encofradoria/ 60 Este o meserie.../ Că ’geaba vrei a face/ Sau a-ncofra (sp. encofrar;
rom. ‘a pune/ turna cofraje’) ceva...//Tu nu eşti encofrador (rom. ‘turnător de cofraje’)
(SV: 36–37); Să vorghesc la Almacen (rom. ‘magazin’, ‘magazie’)/...Sâ ajunji-n
Almacen (sp. almacen)/....Ş-apoi duşmanu insistă/ Sâ merjim la Intrevistă (sp.
entrevista, rom. ‘interviu’)... (SV: 42–43) Spre a sta la iesle/ Cu comida (rom.
‘mâncare’) sa... (SV: 46); Schimbasem şi empresa (rom. ‘întreprindere’)/ şi mă tot
întrebam: N-am empadronamentul (sp. empadronamiento; rom. ‘viza de flotant’)/ ...
Incât scrisoarea solo (rom. ‘chiar’)/ A fi ajuns pe jos/... De drumul cu tarheta (sp.
tarjeta; rom. ‘document’, ‘card’)/ Ce îl am de urmat (SV: 55); ... timp de montaj/
Chiar şi de comidă (sp. comida; rom. ‘mâncare’)//...Pe autopista (rom. ‘autostrada’)
care ducea-n nord/ (SV: 59); Pe autovia (ídem) dinspre Jaca/ Şi nu îţi văd cabesa (sp.
cabeza; rom. ‘cap’) (SV: 65); Extranjerie (sp. extranjeria; rom. ‘străinătate’): Vreme
rea să nu mai fie/ Pentru noi extranjerie! (idem) (SV: 67); Case encofrate (sp.
encofradas; rom. ‘făcute din cofraje’)/... Nu prea am cofrat (rom. ‘nu am turnat
cofraje’)/ ... Tot la bobedie (sp. bobería; rom. ‘prostie’, ‘tâmpenie’)/... Din Caretera
de Madrid (Şoseaua Madridului) (SV: 71); Să adun câte-un “monton” (rom.
‘mulţime’)/ (SV: 72); Să ridice obra (rom. ‘lucrare’)/ C-ar fi şef de obra... Am mers la
locutorio,/ (rom. ‘Internet café’) (SV: 75); Electorul (rom. ‘alegătorul’) să viseze (SV:
102); Am ajuns peonul (sp. peon; rom. ‘muncitor necalificat’)/ Neremunerat (SV:
107); Până să ajungi la obră/ ...Trecem obre după obre/... că unde-i empresă
nouă/....Să mai terminăm o obră (SV: 113); Iată altă companieră (sp. compañera;
rom. ‘colegă’)/ (SV: 117); Noi mai lucrăm şi-n altură (sp. altura; rom. ‘înălţime’)
(SV: 121); ... făcând referinţă (sp. referencia, rom. ‘referire’) la mişcările decembriste
(MRS: 56); Viaţa continuă la fel 61 şi acum pentru majoritatea imigraţilor (MRS: 69);
... povestesc umanii (sp. los humanos; rom. ‘oamenii’) că unde nu-i inimă, nu-i iubire
(FMI: s.n.); Există şi câţiva români maniatici (sp. maniaticos; rom. ‘mainiaci’) ai
fotografiei cu personalităţi... (MRS: 43); „mis considerentes” vizavi de faptul că... (sp.
consideraciones; rom. ‘considerentele’) (PA: 9); Nuestra chearla (sp. charla; rom.
‘discuţie’) recayó después…(PA: 13); Juan Ramón, lasă de a mai fi copil 62 sau
adolescent nostalgic (PA: 14); …sometió sus creaciones, en verso (sp. versos) y
prosa,/ a un riguroso proseso (sp. proceso; rom. ‘proces’) de eliminación (PA: 19);
56
Calchierea expresiei spaniole „con el máximo rendimiento”, care în română devine „la
randament maxim”.
57
Formulă spaniolă de despărţire în registrul amical.
58
Competenţa sociolingvistică prevede folosirea majusculei în formula de adresare oficială.
59
Atâta vreme cât un termen nu e acreditat, e necesară marcarea lui ca atare ori de câte ori îl
folosim (ceea ce nu se întâmplă în niciunul din cazurile în care autorul îl foloseşte). Reamintim că noi
preferăm utilizarea termenului “rumañol”/„rumaniol”/ „rumaniolă”, în virtutea explicaţiei pe care am
dat-o într-un articol anterior, în special din dorinţa de a nu crea confuzii cu “ il romagnolo”, dialectul
italian care în spaniolă devine “el romañol”, iar în română, ambele: „romaniol”.
60
Cuvânt inexistent ca atrare; este o construcţie creativă, ca aspect al Limbii Intermediare.
61
‘viaţa merge înainte’; calc după expresia spaniolă „la vida sigue igual”.
62
Traducere cuvânt cu cuvânt a unităţii lexicale spaniole “dejar de ser”, care în română devine
încetează să mai fie, dar al cărui echivalent ar fi „nu mai este”.
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Prefacio 63 (PA: 6); ... îl văd cum “desaiunează ciuro con ciocolate” 64, aşa ca la mama
acasă (MRS: 52); Zenobia Campubri (Camprubí) Aymar, esposa del poeta (PA: 136);
Zenobia Campubri (Camprubí) Aymar, soţia poetului (PA: 137); ... de la Universidad
hispalense [de] Sevilla... Sobre el fondo, un retrato de Zenobia Campubri
(Camprubí) 65 (PA: 18); … en imagine 66 (sp. en la imagen) de la izguierda a la
derecha…poeta e (y) escritor albaiuliano, presentando su libro de prósa (sp. prosa)…
y V. M., de (del) Museo “Unirii”… (PA: 25); … el día cuando 67 (sp. en el que) la
Asociación Cultural…hace lo posible la inauguración del “Centro cultural del
Español”…Don Jáine (sp. > Jáime) Gómez…. y Don G. Z., el agregator (sp.
agregado; rom. ‘ataşat’) cultural de España en Bucarest (PA: 27); Felinare, flori,
cununi-clopote ce (care) stau în bătaie!/ 68 (PA: 37); Cum mă priveşte/ când înserarea
se lasă/ se-nsumă în propia-i melodie! 69 (PA: 59); Apuntaciónes 70 (apuntes, notas)
explicativos (explicativas) (PA: 136); A muri este când nu mai auzi această melodie/
ce sună 71 acum;/ (PA: 135); Diurnicele 72 (sp. diario ; rom. ‘jurnalul’) unui poet recent
căsătorit, 1916 (PA: 139); El hace (forma) parte de aquel acto, cuando (en el que) la
Asociación Cultural ...han hecho posible el jomage (homenaje) para el (al) gran poeta
J.R. Jimenéz, con la ocasión del cumplimiento a 125 (por el cumplimiento de los 125)
años de (desde) su nacimiento, 50 años [de los] 50 años de consequir el Premio Nobel
para la literatura (desde cuando consiguió el Premio Nobel de Literatura) y [los] 50
años de la muerte de la Zenobia, su querida esposa. El acto comemorativo
(conmemorativo) 73 [,] a su tiempo [,] fue elegido de por nosotros en el día de 29 de
Abril de 2006, [y] con la misma ocasión que hemos organizado junto con el
Ayuntamoiento de Alcalá de Henares, Museo „Unirii” y la Universidad 1 Decembrie
1918” de Alba Iulia a la „Conferencia Internacional – primera de facto – TRAJANO
1900 años de la Conquiata de Dácia”; ...y algo más, una vez veía (viéran) la luz estas
Dintre cele două cuvinte, care există în ambele limbi, spaniola preferă, în majoritatea
cazurilor, „prólogo”, în timp ce româna selecţionează „prefaţă”.
64
Sp. „desayuna churros con chocolate”; rom. „ia micul dejun cu ciocolată şi gogoşi”.
65
Zenobia Camprubí Aymar, cunoscută ca soţie a lui Juan Ramón Jiménez. Dar, este ea însăşi
o personaliate în lumea culturii spaniole. Din pasiunea ei pentru lumea literelor apar primele traduceri
în spaniolă a operei lui Rabrindranat Tagore. Tot ea a asigurat şi o permanentă difuzare a limbii şi
culturii spaniole, în special în mediile literare ale Statelor Unite, din poziţia sa de profesoară la
Universitatea Maryland.
66
Un aspect al transferenţei: cuvântul românesc este „imaginea”, cu forma de acuzativ „în
imagine”, iar cel spaniol este „la imagen”, dar selectează altă prepoziţie, pentru aceeaşi circumstanţă:
„en la imagen”.
67
Faptul de a nu stăpâni bine competenţa lingvistică în L2 face ca să se transfere în textul său
tradus, cuvânt cu cuvânt, în spaniolă, unitatea lexicală românească „în ziua când...” pentru „în ziua în
care...”; este folosit adverbul relativ „când”, «cuando», ca în română, formă pe care spaniola nu o
admite; aşadar: „el dia en el que”, înseamnă „ziua în care...”.
68
„Clopote ce bat” sau „bătând” este un calc după expresia spaniolă „campanas que están
doblando”.
69
„Se adaugă propriei sale melodii”, pentru „o adaugă vibraţiei sale” (sau „propriei sale
vibraţii”, ori „vibraţiei proprii”). Traducerea versurilor lui Juan Ramón Jimenéz urmează comportamentul
lingvistic al unităţii lexicale spaniole „sumarse a”, care în română are un echivalent: „a (se) aduga la
…”.
70
Se scrie fără accentul pe care doar la forma de singular îl primeşte.
71
Calc după expresia spaniolă „esta sonando”, ceea ce în română devine „se aude”.
72
Cuvânt inexistent; este o construcţie creativă, posibil, pornind de la adjetivul românesc
diurn, cuvânt care există şi în spaniolă: diurno.
73
Exemplu de transferenţă, fenomen specific Limbii Intermediare; rom. comemorativ > sp.
conmemorativo.
63
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letras bilingües, vendrá (vendrán) hacer (formar) parte del fundamento a (al) que nos
vamos a llamar (referir): „La Coleción de la Historia y la Literatura española”. Todas
las (Todos los) poemas de la nuestra antología presente, del numero (número) XXXII
al LI son escogidas con gran interes (interés) de la nueva „Antología Poética [,] que
tiene como autor a s-ra (Doña) Soledad Gonzáles Ródenas, edicion (edición) de
2007 74 (PA: 138); Antolojía (sp. > antología) poética conmemorativa/ Antologie
poetică comemorativă (subtitlul pe copertă).

Unii specialişti consideră că o bună competenţă în folosirea limbii materne
este hotărâtoare pentru dobândirea unei la fel de bune competenţe lingvistice în altă
limbă. Mai mult chiar, indivizii din această categorie tind să devină, relativ repede,
vorbitori bilingvi, care se adapteză uşor la realităţile noului context sociocultural.
Aceştia utilizează frecvent procedeul schimbării codurilor 75. În această situaţie,
unităţile lexicale, sintagmele sau propoziţiile sunt controlate de reguli şi norme
proprii fiecăreia din cele două limbi, în aşa fel încât să nu se producă agramatisme în
niciuna dintre ele. Când nu se întâmplă acest lucru, vorbim de amestec de limbi sau
de coduri lingvistice. Rezultatele ne arată că trei dintre autorii analizaţi (în patru
cărţi) amestecă 76 româna cu spaniola în cadrul aceluiaşi discurs, nu întotdeauna
inteligibil. Aşa cum menţionam şi cu alte ocazii, vorbind de „rumañol”, problema
amestecului de limbi nu este doar o problemă a amestecului de cuvinte, ci şi de
preluare a modului de frazare a uneia sau a alteia dintre cele două limbi – vizibil în
intenţia de a traduce cuvânt cu cuvânt, de exemplu. Construirea enunţurilor cu
structuri morfologice selectate de cealaltă limbă, aplicarea logicii uneia la structura
alteia ţin de acelaşi aspect şi, toate la un loc, de competenţa sociolingvistică a
vorbitorului.

74
Atât textul spaniol, cât şi textul românesc al autorului amestecă structuri ale vorbirii din
ambele limbi, încât, cel mai adesea, rezultatul seamănă cu o traducere cuvânt cu cuvânt dintr-o limbă
într-alta, în care apar sintagme nefireşti, specifice ba uneia, ba alteia dintre limbi: „a făcut posibil
omagiul adresat poetului (a fost omagiat poetul) J. R. Jimenéz, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la
naşterea sa, [a] 50 de ani de la primirea Premiului Nobel şi [a] 50 de ani de la moartea iubitei sale soţii.
Actul comemorativ [,] la timpul său (de atunci) [,] a fost ales de noi în aceeaşi zi – de 29 aprilie 2006,
cu ocazia căruia am organizat, de fapt, prima conferinţă internaţională «TRAIAN, 1900 de ani de la
cucerirea Daciei», împreună cu Primăria şi Universitatea din Alcalá de Henares, Muzeul Unirii şi
Universitatea «1 Decembrie 1918» [,] din Alba Iulia” (PA: 139).
Se pot observa fenomene ale Limbii Intermediare: transferenţe – unele chiar din alte limbi, cum
ar fi: homaje din franceză, care în română este „omagiu” –, interferenţe: „del cumplimiento a 125
años”; hipergeneralizare: „vendrá hacer parte”, „veía la luz estas letras bilingüe”, şi aspecte de
fosilizare în ceea ce priveşte utilizarea articolului sau a prepoziţiilor, după modelul din LM: „Nobel
para la literatura”, „el día de 29” şi „50 años”. Dat fiind că o regulă nu s-a fixat bine în L2, există o
mare varietate de producţii lingvistice instabile – aceasta este es permeabilitatea – şi, nu în ultimul
rând, e prezentă variabilitatea, după cum se poate vedea, de exemplu, în fraza finală, când e vorba de
folosirea accentelor.
75
Juxtapunerea unor unităţi lexicale, sintagme ori scurte propoziţii din cele două limbi, în
cadrul discursului aceluiaşi vorbitor.
76
Fenomenul se produce atunci când cineva se exprimă într-o limbă care nu e a sa şi pe care nu
o domină încă. E normal în acest caz ca în timpul folosirii Limbii Intermediare vorbitorul să amestece
cuvinte din propria sa limbă – sau din alta, pe care o cunoaşte – fie din greşeală, fie din ignoranţă.
Acesta e aspectul cel mai obişnuit care se produce la întâlnirea dintre două limbi, care dispare pe
măsură ce vorbitorii îşi însuşesc bine noua limbă.
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2.2.6. Coeziunea şi coerenţa textuală depinde de claritatea şi de ordinea
argumentării. În textele noastre, pe lângă propoziţii bine construite, am întâlnit şi
unele confuze ori incoerente. De regulă, viciul numit ‘blablism’ se aplică pentru a-i
caracteriza pe cei care vorbesc mult fără să spună, de fapt, mai nimic. Dar nici textul
scris nu e scutit de prezenţa acestui fenomen. În astfel de fraze ample dăm, printre
rânduri, peste cuvinte şi formule redundante, peste ambiguitate şi dezacorduri,
confuzii şi pleonasme. Se ajunge aici prin contaminarea cu stilul colocvial (MRS:
29; SV:7) sau datorită multor „ocoluri” (MRS: 83, 89, PD: 37), cu explicaţii inutile,
date din dorinţa de a spune cât mai mult şi a fi cât mai convingător 77, ca în
următoarea secvenţă:
Si uite aşa ne apropiem de Crăciun, înjurând şeful care vrea să lucrezi tot
timpul, până în ultima zi a anului, poate că îţi vrea binele fiindcă aşa nu mai ai prea
mult timp la dispoziţie pentru a cheltui bani adunaţi cu multă trudă, pregătesc listele
cu prietenii cărora să le trimit felicitări cu urările de rigoare şi fac planuri pentru noul
an care aş vrea să fie mai bun, dar, în ce sens, nu-mi dau sema (MRS: 83).

Repetiţia formală e de fapt un automatism expresiv, care presupune un exces
lingvistic, cu idei şi cuvinte redundante, dat fiind că sunt implicate în semnificaţia altora78:
Fiecare popor are de-a lungul anului multe şi diverse sărbători de care se
bucură, poate nu atât de sărbătoarea în sine, cât mai degrabă gândindu-se la faptul că
nu lucrează, că poate călători sau, pur şi simplu, odihni. Iată, însă, că în această lună,
lumea creştină se bucură cu adevărat de cea mai mare sărbătoare a bucuriei, de
sărbătoarea naşterii Mântuitorului nostru Isus Cristos. Nu ştiu cum s-o fi celebrat în
alte vremuri această mare sărbătoare... (PD: 93).

Prin acelaşi exces, prin repetiţia emfatică, se poate ajunge la pleonasm. Iată
câteva astfel de construcţii:
Pe la patrusprezece ani plecau copiii de pe la casele lor pentru a merge prin
oraşele mari ale ţării (MRS: 35); Pus mereu pe şotii,/ Pus mereu pe glume./ De un
timp de vreme,// Să revin din nou la montat-orientat antene./ Puţin câte-un pic,/ Dar
mai decisiv/ Şi mai important îi / Şi-uite-aşa o ţine,/ Puţin: Câte-o leacă,/ (SV: 7/ 47/
49/ 51/ 58/).

În frazele foarte extinse – pe lângă faptul că sunt obositoare – se pot strecura
cu uşurinţă dezacorduri, solecisme, ori anacoluturi 79. Propoziţiile „curg în torent”,
extinzându-se în multe atributive şi circumstanţiale, devenind greoaie, dificil de
urmărit şi de înţeles, mai ales dacă e vorba de texte cu un conţinut informativ:
Peste toate astea se mai suprapun şi actele delictive pe care le fac emigranţii şi
care sunt subliniate de către presa însăşi mai ales de către televiziune, principala
sursă de informaţie a omului de rând care nu se mai străduieşte să-şi pună vreo
77

FMI: f.n., MRS: 11-12, 61; PA: 139, PL: 11, 23; SV: 7.
CV: 13, 26; FMI: f.n. MRS: 32, 33, 88, 91; PD: 93; PFB: 57; PL: 53.
79
Ca urmare, în aceste cazuri textul are o linie discontinuă, lipsită de o logică foarte clară.
Accidental, comunicarea poate fi lipsită de rigoare şi precizie, din cauza pierderii ori adăugării unui
element, sau din pricina coordonării inadecvate a unor unităţi lexicale cu regimuri diferite (FMI: f.n. x
3; MRS: 76, 80; PD: 28, 41, 47 ; PL: 15, 21, 49, 61, 81; PFB: 48, 49; S: 26). Şi, nu în ultimul rând, ştim
că, dacă se amestecă în acelaşi paragraf mai multe idei există riscul de a provoca nelămuriri sau
înţelesuri greşite.
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întrebare sau să judece, ci ia totul aşa cum i se spune (MRS: 79).

Fără să ne pronunţăm asupra conţinutului 80 textelor, nefiind obiectul analizei
noastre, facem menţiunea că, atât în textele descriptive, cât şi în cele în versuri,
explicaţiile în exces nu-i lasă timp cititorului să gândescă sau să lectureze participativ
scrierea.
2.2.7. Competenţa psiholingvistică. Redactarea în sine este un produs al
minţii şi gândirii care se adresează cititorilor. Ca atare, din punct de vedere
psiholingvistic, dincolo de fraze şi propoziţii întâlnim tot atâtea gânduri ce transmit
prin cuvinte sentimentele autorilor. Textul devine un vehicul expresiv între autor şi
lector, fără de care primul nu ar putea exista. Ceea ce îi uneşte este un detaliu subtil,
care merită toată atenţia: tonul 81. În funcţie de acesta se aleg unităţile lexicale,
cuvintele şi semnele adecvate – din punct de vedere gramatical, stilistic sau
funcţional –, dar şi modul lor de utilizare pentru a exprima intenţiile autorului 82.
3. Textul ca produs comercial şi produs literar
3.1. Cărţile. Două din cele unsprezece cărţi au trecut doar printr-o tipografie,
nu şi printr-o editură. Una nu are numerotate paginile, iar poeziile nu au titlu (cu toate
acestea, există un cuprins, unde conţinutul e trecut, fără pagină, în ordinea primului vers 83).

80
Ne interesează doar aspectul formal al scrisului şi realizarea competenţei lingvistice. Nu am
intervenit în conţinutul textelor, ci doar am semnalat comportamente lingvistice eronate. De altfel, ar fi
fost dificilă modificarea greşelilor, fără rescrierea, în unele cazuri, a întregului text şi nu aceasta şi-a
propus studiu de faţă.
81
Între tonurile utilizate de autorii analizaţi percepem, de exemplu, unul patetico-lacrimogen
(MRS: 57, PD: 50, SV: 47): „Incredibil. Nu se poate comenta mai mult căci mâna îţi tremură, iar pixul
refuză să mai scrie. Lacrimile iubirii din serialele gen «telenovelă», care apar în ţările sărace ale lumii
pentru a-i ameţi pe săraci s-au transformat, în România, în lacrimile suferinţei sub privirile unui guvern
de faţadă” (PD: 50). „Mi-am înghiţit nodul în gât mulţumindu-i cu glasul spart de lacrimile adunate în
batistă, pentru amabilitatea ei de a-mi arăta că am apucat-o din nou pe o stradă cu sens unic
convingându-mă însă că pe aceşti oameni nu Occidentul i-a schimbat” (MRS: 57).
Alteori, în fraze destul de ample şi întortochiate acelaşi ton devine patetic-moralizator (cu
greşeli incluse): „Schimbările din România i-au lăsat pe drumuri, sau, cel puţin, în imposibilitatea de a
mai primi mâncare de la un regim cu care s-au compromis. Li s-a dat voie să latre, dar ce folos? Toate
aceste persoane – repet pentru a fi bine înţeles – ingineri, profesori, medici… etc, care se cred
intelectuali, deşi nu sunt, trăiesc pe drumuri străine cu nostalgia lui Ceauşescu, care i-a ţinut cuminţi în
cuşcă, lăsându-i să se creadă intelectuali deşi erau dominţi de dictatura proletariatului. Ce umilinţă! Ce
tragedie personală! Ce lipsă de demnitate a acestor persoane, care pun pe primul plan nu ideea, ci
stomacul şi viaţa câinelui care se bucură că are lanţul mai lung şi mai uşor decât al celuilalt. Injurând
regimul capitalist în care a ajuns, fără să-şi fi dorit vreodată, trăind fizic într-o ţară şi spiritual în alta,
compromişi şi nostalgici cu un regim al trecutului, aceşti compatrioţi ai noştri trăiesc drama
dezrădădăcinării fără să o poată explica, plângând cu lacrimi ce curg în interior” (PD: 102–103).
82
În procesul comunicativ autorul acţionează cu întreaga sa personalitate ce răzbate de sub
semnătura cu care pecetluieşte articolul sau cartea scrisă. Aici sunt intenţiile, modul de a raţiona,
memoria subiectivă şi afectivă, puterea lui de decizie – când e vorba de alegerea cuvântului sau a
tonului –, imaginaţia, criteriile selective, gusturile, interesele şi nu în ultimul rând alter egoul, care ne
aşteptăm să poziţioneze, cu umilinţa necesară, pe alter înaintea ‘egoului’, odată ce autorul a acceptat să
fie vocea celor mulţi şi nu a celui singur. În acest sens, un stil original, oricât de inovator s-ar vrea,
trebuie întâi de toate să respecte limba în care se redactează textul şi, înăuntrul normelor şi regulilor
sale, să fie capabil să exprime bine şi clar ideile autorului.
83
E singurul loc unde se foloseşte majuscula.
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3.2. Autorii. Doar doi au cărţi anterioare 84, restul sunt debutanţi. Dintre
aceştia, doi au prefaţa semnată de persoane din lumea discursului religios, iar în alte
trei cazuri presupunem că sunt oameni cărora le place să citească, nefiind specialişti
ai cuvântului scris 85.
3.3. Lectorii de carte. După modul de exprimare – cu o singură excepţie 86 –,
după cum spuneam, sunt specialişti în alte domenii. Opiniile lor, uneori confuze,
alteori în afara subiectului, nu favorizează prea mult autorul pe care încearcă să-l
prezinte. În alte cazuri sunt autorii înşişi cei care scriu Prefaţa propriului volum.
Una dintre cărţi se deschide cu Crezul poetic al autorului, deşi o personalitate din
lumea literară îi face un sumar comentariu, în finalul micului volum.
Sunt două cărţi cu Postfaţă: una semnată de o studentă (fiica autorului),
cealaltă este scrisă de un prieten al autorului. În acest ultim caz, acelaşi prieten este
şi corectorul cărţii, fiind în acelaşi timp şi unul din autorii analizaţi aici.
3.4. Corectorii. Cum ştim, orice carte care se respectă are, pe lângă un critic
(lector de carte) de specialitate, care-l recomandă pe autor, cel puţin un corector,
dacă nu chiar doi. În cazul nostru doar două cărţi au corectori, dintre care unul este
autor, aici exemplificat anterior, după cum spuneam. Credem că şi datorită acestei
lipse de corectură de specialitate, fără îndoială necesară, sunt atât de multe greşeli în
produsul final.
3.5. Competenţa lingvistică. Ca şi în cazul autorilor analizaţi, în prezentarea
autorilor citim fraze incoerente, cu dezacorduri şi discordanţe între părţile de vorbire
şi de propoziţie, dar şi cu greşeli de ortografie şi punctuaţie. Practic, aici se poate
vedea acelaşi tip de greşeli ca în textele analizate până acum:
În loc de a proceda unui adevărat critic, cu exemple şi cu un limbaj eseistic
pierdut în abstracţiuni, am să vă rog să deschideţi volumul la întâmplare, citind douătrei poezii, şi recitind pe cele care vă plac. Veţi observa că vraja lor nu dispare odată
cu experimentul... (FMI: f.n.); Ca om parcurge etapele vieţii îmbinate cu şcoli în mare
parte la seral, timp în care cunoaşte foarte multe persoane din foarte multe sfere de
activitate. In timp găseşte spaţiu pentru a mai aşterne pe hârtie unele din compoziţiile
literare pe care le-a ţinut prea mult în seifurile discrete, producând abia recent
surpriza de a le publica (SV: 3); Echilibrat, sobru, gândind democratic, ferit de orice
extremisme, bazându-se pe raţionamente, pe dovezi, autorul critică măsurile
guvernului, având mereu la bază interesele superioare ale naţiunii române 87* (PD:
5); ... în loc să le creeze un climat de muncă sănătos*...; ...în care se arată elocvent*,
că în România...; ...exemplul cel mai concludent este chiar preşedintele* (PD: 6–9);
Doamna... se dovedeşte a fi aşezată la picioarele Mântuitorului, alegându-şi partea
cea bună, care nu se va lua de la dânsa.... Cine participă fiinţial la citirea acestui
volum îşi va dori, fără îndoială, să-l mai citească...încă o dată şi încă o dată, având
bănuiala şi apoi certitudinea că se regăseşte în paginile sale (S: 5); Numai că, în loc
Unul din ei e traducător şi poet recunoscut, cu trei volume anterioare. Ne-au folosit
exemplele de bună competenţă lingvistică preluate din unul din volumele sale (UAB), prezentat în
2009, în Spania.
85
Unii chiar recunosc faptul că sunt doar consumatori de literatură şi, de aceea, recomandă
autorilor să ceară opinia autorizată a unui critic autorizat (FMI f.n.).
86
CV, pag. 5–9 (M.M).
87
* Recunoaştem o serie de fraze tipice ale limbii de lemn din perioada de dictatură, cuvinte şi
unităţi lexicale stereotipe, lipsite de substanţă.
84
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să mă împărtăşesc tăcând, o fac scriind, trăind, iubind şi ‘împărtăşind mai departe’.
Arta este magie! Te scoate în afara timpului, te imortalizează, te imunizează, te
modifică-fie că eşti creator sau consumator de artă (LD: 3); …trăiri atât de profunde
ce mă fac uneori să simt o libertate fără egal, nu atât spirituală cât şi reală, ca atunci
când, stând deasupra apei şi sub cer, încetez să mai am, chiar şi numai pentru câteva
clipe, o existenţă corporală (LD: 3); Deşi timid, alte ori voalat, iar alte ori cu
sensibilitate cartea de faţă, împletind învăţătura Sf. Părinţi cu literatura cultă încearcă
să dea acest semnal bun. Izvor de autentică spiritualitate, prea puţin cunoscut de
„vârfurile” culturii contemporane, învăţătura Sf. Părinţi trebuie să fie cunoscută
măcar şi în parte 88... In fond, aceste învăţături ale Sf 89. Părinţi, au creat şi creează
suişuri spirituale fără egal „urcând din putere în putere” 90 (PL: 85); ...adună visele
într-o căruţă la care se înhamă chiar el pentru a o purta pe cărările vieţii care nu a fost
prea darnică cu el şi, poate, nici acum spre apus nu este. Asta nu l-a împiedicat să
citească tot ce-i ajungea în mână şi să retrăiască imaginile poeziei de altădată a
înaintaşilor lui care nu-l lăsau să trăiască liniştit doar în lumea copilăriei. Ancorat în
obiceiurile sătenilor care încă se mai păstrau cu sfinţenie şi puritate în acea vreme,
M. le retrăieşte la ceasul maturităţii şi le transpune, cu liniştea cu care se plimba
uneori pe malul O., în versuri pe care, odată citite, nu ţi le mai poţi scoate din suflet.
Aş putea să citez multe dintre versurile poeziilor lui M care mi-au încălzit sufletul,
care m-au făcut să retrăiesc lumea copilăriei din satele de odinioară, care m-au făcut
să-mi aduc aminte de mâinile mamei care îmi înfăşurau visele cu blândeţea unui
zâmbet de copil, dar nu o fac fiindcă ar trebui să rescriu aici toate poeziile cărţii (CV:
90).

4. Consideraţii finale
În zece din cele unsprezece cărţi, întâlnim probleme care ţin atât de
competenţele pragmalingvistice (în special competenţa lexico-gramaticală şi cea de
ortografie şi punctuaţie), cât şi de cele sociolingvistice ale autorilor. Consultarea
permanentă a dicţionarelor şi gramaticilor, acolo unde sunt dubii, recitirea clasicilor
şi a marilor scriitori în general – printre care unii cu contribuţii remarcabile şi în
domeniul limbii –, precum şi consultarea autorităţilor în materie este mai mult decât
recomandabilă pentru ca unele din abaterile de la norme să fie evitate. Nu în ultimul
rând, citirea şi recitirea propriului text înainte de încredinţarea sa unui specialist
corector este la fel de necesar, anterior trimiterii la tipar
Observăm că, atunci când nu sunt respectate calităţile generale ale stilului,
apar erori cum ar fi ambiguitatea, nonsensul, redundanţa, tautologia, paradoxul sau
ermetismul. Textul se umple de idei confuze şi mesajul de la emiţător la receptor
ajunge distorsionat.
Intenţia conştientă prezentă şi efectivă în textul scris îşi exercită influenţa
asupra limbii vorbite: modelul influenţează şi dirijează permanent uzul lingvistic. Ca
atare, respectarea normelor de scriere prestabilite e mai mult decât necesară: e o
condiţie sine qua non prin care demostrăm respectul pentru limba şi cultura mamă.
Într-un text de aproximativ o sută de unităţi lexicale, întâlnim de patru ori folosite punctele
de suspensie, alături de abrevierea etc., ambele fiind forme prin care ni se sugerează că nu erau cuvinte
pentru câte ar fi fost de spus.
89
Cuvântul sfinţilor din sintagma „Sfinţilor Părinţi” – sintagmă des repetată, cu toate că nu
aceasta era subiectul ce se cerea tratat – e scris, de fiecare dată, prescurtat.
90
Deşi citatul e marcat, nu se specifică sursa.
88
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Aspectele prezentate sunt recurente în cinci din cele unsprezece scrieri, unde
întâlnim şi aspecte ale „imigralectului” rumañol, exemplificate aici.
Cu aceasta înţelegem că fenomenul rumañol prezent şi la nivelul textelor din
cărţile publicate tinde să se extindă şi să adâncească şi mai mult stâlcirea
nejustificată a limbii vorbite de unii dintre românii din Spania. Rumañola are, în
general, unităţi lexicale româneşti altoite pe rădăcină spaniolă. Mai mult decât atât,
nu rareori frazarea comunicării urmează logica spaniolă, iar selecţia cuvântului,
acolo unde există şi termenul românesc adecvat unei realităţi obiective, se face, cel
mai adesea, în favoarea limbii ţării de adopţie.
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Fenomenul rumañol în texte publicate de românii din Spania

The “Rumañol” Phenomenon in Texts Published by the Romanians in
Spain. Interpretative Aspects of Language. Reading and Analysing the
Text
Our work is devoted to the presence of a mixture of Romanian Spanish, which we call
“rumañol” in 11t books published in the last years (2007-2009) by Romanians who live in
Spain.
Our analysis reveals contamination of written expressions with elements of lexical
selection and structuring of the sentence, of Spanish language. But the problem of
contamination of Romanian words of Spanish is not only responsible for the difficulty to
correctly understand some of these texts. Perception understanding message depends on the
correct wording of the text. In this respect, our appliances work examines also stylistic,
morphology and syntax aspects.

