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Resum

L’estudi exposa els trets socioculturals de la llengua
romanesa amb la finalitat de servir de recolzament
als professionals que treballen en l’àmbit social o edu-
catiu amb immigrants o fills d’immigrants. En primer
lloc es desenvolupen les qüestions relacionades amb
la seva filiació lingüística, el nombre de parlants i la
localització geogràfica. Seguidament, s’aborda la le-
gislació lingüística a Romania i la vitalitat de la llen-
gua romanesa, i es fa referència a la història de la
llengua, el sistema d’escriptura i l’estandardització.
Es comenten alguns dels trets culturals més rellevants
per entendre la comunitat romanesa i les característi-
ques del sistema educatiu a Romania; s’analitzen les
actituds lingüístiques dels immigrants romanesos dins
de comunitats catalanoparlants. S’interpreten les con-
cepcions errònies que es tenen de les persones roma-
neses, la realitat de les quals sol ser molt més
complexa que la que ofereixen els mitjans de comu-
nicació. Finalment, l’article dedica un apartat a la
llengua romanesa: aspectes fonològics, morfològics i
sintàctics.

Paraules clau: llengua romanesa, sociolingüística, im-
migració, integració cultural, relacions ètniques, in-
vestigació transcultural, fonologia, morfologia,
sintaxi.

Abstract: 

This study sets forth the sociocultural features of  the
Romanian language in order to provide support for
professionals working in the social or educational
area with immigrants or children of  immigrants.
First, questions related to Romanian’s linguistic roots,
number of  speakers and geographical location are
examined. Next, language-related legislation in Ro-
mania and the vitality of  the language are addressed
and reference is made to the language’s history, wri-
ting system and standardisation. The study comments
on several of  the most relevant cultural features to
provide an understanding of  the Romanian commu-
nity and education system and analyses the attitudes
towards language held by Romanian immigrants in
Catalan-speaking communities. It also interprets the
widely-held, erroneous conceptions of  Romanians,
whose situation is usually much more complex than
what is depicted in the media. Finally, the article de-
votes a section to the Romanian language and its pho-
nological, morphological and syntactic aspects.
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Resumen: 

El estudio expone los rasgos socioculturales de la len-
gua rumana con la finalidad de servir de apoyo a los
profesionales que trabajan en el ámbito social o edu-
cativo con inmigrantes o hijos de inmigrantes. En pri-
mer lugar se desarrollan cuestiones relacionadas con
su filiación lingüística, el número de hablantes y la
localización geográfica. Seguidamente, se exponen
aspectos como la legislación lingüística en Rumanía
y la vitalidad de la lengua rumana, y se hace referen-
cia a la historia de la lengua, el sistema de escritura y
la estandarización. Se comentan algunos rasgos cul-
turales relevantes para entender a la comunidad ru-

mana y las características del sistema educativo de
Rumanía; se analizan las actitudes lingüísticas de los
immigrantes rumanos en comunidades catalanoha-
blantes. Se interpretan las concepciones erróneas que
se tienen de las personas rumanas, cuya realidad suele
ser más compleja que la que ofrecen los medios de
comunicación. Finalmente, se dedica un apartado a
la descripción de la lengua rumana: aspectos fonoló-
gicos, morfológicos y sintácticos.

Palabras clave: 

lengua rumana, sociolingüística, inmigración, inte-
gración cultural, relaciones étnicas, investigación
transcultural, fonología, morfología, sintaxis.

1. QÜESTIONS GENERALS SOBRE LA
LLENGUA ROMANESA

1.1 Classificació genètica, nombre de parlants i
localització geogràfica 

El romanès pertany a la família lingüística indoeuro-
pea, de la branca romànica i el grup oriental, conjun-
tament amb l’italià, amb el qual comparteix trets
lingüístics destacats com per exemple la no sonorit-
zació de les oclusives intervocàliques llatines. Con-
serva, d’altra banda, trets arcaics com la declinació
nominal llatina, parcialment, i comparteix caracterís-
tiques de llengües balcàniques. El percentatge de si-
militud lèxica amb la resta de llengües romàniques
supera en tots els casos el 70% (73% amb el català). 

El nombre de parlants de romanès repartits per les di-
verses àrees on es parla aquesta llengua és de
23.406.000 de persones (vegeu la Taula 1). S’estén de
manera discontínua per una àmplia zona que va dels
Càrpats a la Tessàlia i de la península d’Ístria a la mar
Negra. La zona principal, per extensió i per nombre
de parlants és constituïda per Romania i Moldàvia.
La distribució geogràfica de la resta de la població ro-
manòfona és curiosa ja que les altres zones constitu-
eixen illots reduïts i espargits pels Balcans en zones
molt allunyades les unes de les altres. Un altre tret
d’originalitat es desprèn del fet que es tracta d’una
llengua romànica aïllada a l’Est, al marge de les altres
llengües romàniques, que es parlen en territoris con-
tigus.
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Les discrepàncies entre les fonts consultades no són
significatives si no s’indica el contrari. Altres fonts hi
afegeixen Rússia, una petita zona de Croàcia, Grècia,
Macedònia i Albània (EuroComRom) i fins i tot Israel
(Ethnologue), sense quantificació. Hi ha unanimitat a
situar el nombre total de parlants prop de 23-24 mi-
lions.

Les quatre grans varietats del romanès provenen de

les migracions originàries des del sud del Danubi en
el moment de formació de la llengua. Aquests par-
lants de territoris allunyats conformen la varietat dia-
lectal actual del romanès i la situació de la llengua és
diferent a cada territori. Els dialectes són el dacoro-
manès (que pren sovint el nom de romanès i és parlat
a Romania i Moldàvia), l’aromanès, el meglenoroma-
nès i l’istroromanès (vegeu Taula 2 i Taula 3).  
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1.2 Legislació lingüística a Romania i vitalitat de
la llengua romanesa

A la segona meitat del segle XIX Romania va esde-
venir independent dels turcs, que havien dominat el
país des del segle XVI. A partir d’aleshores el roma-
nès hi va passar a ser la llengua oficial (1860). El ro-
manès també és oficial a Moldàvia. Si ens centrem a
Romania, podem observar que aquest país presenta
una realitat complexa de minories ètniques, al costat
de la majoria romanesa, i un total de 15 llengües par-
lades segons Ethnologue, i es constata que les lleis han
fet un avenç important cap al reconeixement d’aques-
tes minories i els seus drets lingüístics sense perjudici
dels interessos de la llengua romanesa. 

La política lingüística de Romania aquests darrers
anys, des de la caiguda del règim comunista el 1989,
s’ha inspirat sobretot en el principi de personalitat i ha
situat la llengua de la majoria, la romanesa, en un lloc
principal, però ha previst l’ús de les llengües minori-
tàries en unes condicions específiques. Així i tot, Ro-

mania ha de ratificar encara la Carta europea de les llen-

gües regionals o minoritàries.

La qüestió lingüística s’ha regulat aquests darrers
anys en primer lloc per la Constitució del país (en la
redacció de 1991 i la de 2003), en la qual s’estableix
l’oficialitat única de la llengua romanesa (vegeu Taula
4). Cal esmentar altres mesures legislatives destacades
en la línia de defensar els drets de les minories lingü-
ístiques en l’ensenyament (Llei d’educació de 1995), en
les unitats administratives i territorials en què una mi-
noria representés com a mínim el 20% de la població
(Llei d’administració pública local de 2001) i en els mit-
jans audiovisuals (Llei d’audiovisuals de 2002). Malgrat
aquesta legislació, pel que fa a un àmbit d’ús com la
televisió, per exemple, el romanès té una presència
puixant, mentre que les llengües de les minories hi
són molt poc presents: les més representades són
l’hongarès (180 minuts a la setmana) i l’alemany (115
minuts per setmana). Pel que fa a un altre àmbit sig-
nificatiu, la vida econòmica, la situació és d’unilin-
güisme total en romanès arreu del país. 
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Les zones on la llengua té una major vitalitat són, in-
discutiblement, Romania i Moldàvia. Als altres in-
drets, en consonància amb l’escàs reconeixement
legal, la situació de la llengua sol ser força precària.
A l’àrea de Grècia i de Croàcia, per exemple, el ro-
manès es troba en el procés final de substitució pel
grec i pel serbocroat, respectivament. 

1.3 Breu pinzellada d’història de la llengua, sistema
d’escriptura i estandardització

No es té notícia escrita de la llengua fins al segle XVI,
però sí de l’existència del poble romanès en docu-
ments on s’anomena român els romanesos per dife-
renciar-los dels seus veïns no romànics. De fet, des de
l’època de l’Imperi Romà, els romanesos han tengut
un contacte permanent, i segons les èpoques de forma
molt intensa, amb cultures no romàniques, per motius
de veïnatge o de pertinença a organitzacions políti-
ques diferents de l’actual, fins a final del segle XIX en
el cas de Romania i fins a final del segle XX pel que
fa a Moldàvia (Imperi Austrohongarès i Imperi

Otomà; en el cas de Moldàvia hi hem d’afegir també
Rússia i, posteriorment, l’URSS).

Un dels fets diferencials amb la resta de les llengües
romàniques ha estat la influència i la llarga relació
amb l’eslavònic o eslau antic (en menor mesura
també el grec) com a llengua de la cultura i la religió
al llarg de la història i fins al segle XIX,  en comptes
del llatí clàssic. 

La llengua té l’origen en el procés de romanització,
sobretot a partir del segle II, que es va dur a terme a
través de la llengua parlada per soldats mercenaris si-
tuats al sud del Danubi, a l’actual Bulgària, des d’on
els seus parlants s’anaren desplaçant en diverses mi-
gracions cap als territoris actuals on es parla. Un llatí
vulgar que no solia ser la seva primera llengua, una
parla molt allunyada de Roma. Així i tot, la base mor-
fològica del romanès és purament romànica. Es
poden destriar influències preromanes del daci, el
traci i l’il·líric en l’onomàstica i una gran quantitat de
préstecs de diverses llengües (vegeu Taula 5).
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Pel que fa al sistema d’escriptura, el romanès ha alternat al llarg de la història dues menes d’alfabets, el ciríl·lic
(vegeu Taula 6) i el llatí. 
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A la taula següent es reflecteixen alguns dels fets més destacats en relació amb l’escriptura de la llengua ro-
manesa:

I el següent és l’alfabet actual del romanès (<Q>, <W> i <Y>  només en mots estrangers):

2. TRETS CULTURALS I SOCIALS RE-
LLEVANTS PER ENTENDRE LA CO-
MUNITAT ROMANESA

2.1 Alguns apunts sobre la situació política i socioe-
conòmica a Romania 

Actualment Romania és una República parlamentà-
ria amb una Constitució (1991, revisada el 2003) molt
semblant a la dels països de l’Europa Occidental. Per
entendre les característiques culturals i socials de la
comunitat romanesa hem de tenir en compte que la
població adulta ha viscut sota la dictadura comunista

des de 1948 fins a 1989 i que, encara que les institu-
cions democràtiques i la participació política s’han
anat desenvolupant al llarg d’aquests anys, es viu una
mena de lenta transició econòmica des d’un model
socialista a un model capitalista (el 1995 el 90% de la
indústria continuava essent pública). Un 30% de la
població viu en condicions de pobresa, essent Roma-
nia un dels països més pobres de l’Europa central i
oriental. Les famílies suporten una crisi generalitzada
i el 2002, per exemple, el producte interior brut i els
salaris reals eren inferiors als de 1989. Només un 60%
de romanesos amb edats entre 16 i 59 anys, d’altra
banda, té un lloc de treball. 
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La societat romanesa ha experimentat una etapa de
desil·lusió després de la caiguda del règim, en veure
la població com augmentaven el dèficit econòmic i
l’atur, o que les infraestructures no milloraven i les re-
formes eren més lentes del que s’esperava. La situació
social i sanitària és preocupant perquè s’han detectat
abusos en el consum de drogues, un augment de la
SIDA en infants i dones, un augment de les situacions
de violència ètnica, l’explotació sexual i la prostitució
de menors. Un nombre molt elevat d’infants viu en
institucions públiques a causa de l’abandonament fa-
miliar per manca de recursos, la desnutrició, l’absen-
tisme escolar, la SIDA o les discapacitats. Tot i així,
s’ha reduït la taxa de mortalitat infantil a les zones
urbanes i la de mortalitat materna. Tampoc no són
realitats gens favorables la situació dels drets humans
a les presons, la militarització de la policia, la corrup-
ció dels funcionaris i càrrecs públics, la situació desa-
vantatjada de la dona (només hi ha un 7% de dones
al parlament) i els infants o el reconeixement social
dels drets dels homosexuals (l’homosexualitat fou
considerada un delicte fins al 1991). Vegem el que
aporta Petre (2005) sobre l’abast de la malaltia de la
SIDA:

“En marzo de 2004, Rumanía reportó un total de 8575
casos de SIDA, y 5951 casos de infección por VIH. El
mayor número de casos que se identificaron a principios
de los años 90 fueron jóvenes niñas y niños, y niñas y
niños protegidos en instituciones del estado. 

El grupo identificado de edades entre los 15 i los 19
años [...] son percibidos entre sus amigos, en la escuela
y en las familias como seres especiales.

Comparado con la situación que existe en Europa, en
general, Rumanía ha duplicado el porcentaje de muje-
res infectadas con VIH/SIDA.”

[...]

“En el ambiente médico rumano, más del 95% del per-
sonal eran mujeres, en contacto directo con las niñas y
los niños infectados con el VIH. Su temor por ellas mis-
mas y por sus familias generó algunas veces problemas
muy difíciles:  [...] El alcalde local pidió a las autorida-
des del distrito cerrar una institución en su pueblo, por-
que estaba dando albergue a niñas y niños con
VIH/SIDA –considerado en 1990 como una amenaza

para sus familias y comunidad- anunciando que de otro
modo los campesinos iban a prenderle fuego a la insti-
tución.”

[...]

“No se disponía de servicios sociales ni de asesoria. En
la mayoría de los casos, los doctores aconsejaban a las
familias a abandonar a la niña o niño con VIH/SIDA
en el “Leagan”, una institución para niños y niñas
abandonados o huérfanos, con edades menores de tres
años.

Los más de 650 orfanatos [...] estaban sobrepoblados,
y albergaban a más de 100.000 niños y niñas [...] Los
hermanos, hermanas y familiares cercanos fueron sepa-
rados por edad y sexo [...] divididos en diferentes insti-
tuciones [...] Los servicios sociales llegaron a ser
efectivos únicamente después de 1997, y se brindó
apoyo a más y más familias, con el fin de reunirse con
sus hijos e hijas infectados [...] En la mayoría de los
casos [...]

encontraron hogares rotos.”1

El model de família romanesa de l’etapa comunista
es basava en la figura de l’home com a cap de família
i la dona com a mestressa de casa i educadora dels
fills. Es valorava la família nombrosa i es penalitzava
amb impostos suplementaris les persones sense des-
cendència; estaven prohibides la contracepció i l’avor-
tament (un dels riscos sanitaris que produeixen més
morts entre les dones romaneses). Actualment aug-
menten les famílies monoparentals i els divorcis i
minven els casaments, encara que no s’arriba a les
taxes de l’Europa occidental. La taxa d’augment de
la població era del 5,3% el 1989 i  del  –1’8% el 2001.

La transició política no ha estat exempta de dificultats
entre monàrquics i republicans i entre sectors més
conservadors i altres de més progressistes. La sobira-
nia nacional ha estat sovint un dels motius que ha
creat més controvèrsia a l’hora d’enfocar el futur cap
a l’europeisme de la UE. No debades per a Romania
la sobirania és un valor molt preuat, després d’haver
passat per una història de dominacions externes i de
fragmentacions territorials (vegeu la taula 9). Tot i
així, Romania va entrar a l’OTAN i el 1995 va sol·li-
citar l’ingrés a la UE. L’abril del 2005 el Parlament

1) Petre, N. 2005. El VIH/SIDA y la salud de las mujeres en Rumanía. [En línia]. World Vision Internacional. Document disponible a
http://childrights.info/policyAdvocacy/pahome2.5.nsf/allreports/56C6EE541B5491AF88256FB5001B396C/$file/Empoderar%20Mujeres%20y%20
Ninas.pdf . p. 19 [Consulta: maig de 2010]
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Europeu ha aprovat l’entrada a la UE de Romania i
Bulgària, previst per al 2007, amb certes condicions
com posar en pràctica reformes econòmiques, me-
diambientals, sanitàries, de lluita contra la corrupció
policial i funcionarial i millorar els drets humans i ci-
vils de les minories nacionals. Pel que respecta a
aquestes condicions vegeu un fragment de les obser-
vacions finals del Comitè de Drets Humans  sobre
Romania:

“D. Principales motivos de preocupación

9. El Comité expresa su preocupación por la persisten-
cia en Rumanía de problemas de discriminación contra
personas pertenecientes a las minorías y en particular
respecto de los delitos cometidos como resultado de la
incitación a la intolerancia étnica y religiosa. Esta situa-
ción es especialmente grave para los grupos vulnerables
como los romanís (gitanos). Al Comité le preocupa que
el Gobierno no haya hecho bastante para luchar contra
la discriminación o para contrarrestar efectivamente los
incidentes de violencia cometidos contra miembros de
los grupos minoritarios. 

10. El Comité está preocupado por las violaciones co-
metidas por la policía, como la entrada en casas por la
fuerza, el no informar a los detenidos de sus derechos
y el maltratar a los presos. 

11. El Comité observa con preocupación que en los úl-
timos años ha disminuido la participación de la mujer
en la vida pública, así como sus posibilidades de empleo
y sus oportunidades. El aumento de la tasa de mortali-
dad infantil también es motivo de preocupación.”2

I les que fan referència a l’eliminació de la discrimi-
nació racial:

“d) Principales motivos de inquietud 

Es motivo de inquietud la persistencia en la sociedad
rumana de actitudes xenófobas y prejuicios tradiciona-
les contra ciertas minorías, puestos de manifiesto en la
aparición de partidos políticos extremistas y en el au-
mento de los episodios de violencia. 

Son preocupantes los constantes informes de racismo
entre las fuerzas policiales, de las que se dice proceden
con una energía excesiva contra los miembros de algu-
nos grupos o bien se dice que se abstienen de intervenir
cuando se cometen en su presencia atropellos contra de-
terminados grupos.”3

Pel que fa a les relacions exteriors, Romania té molt
present França per la seva llarga relació cultural des
del s. XIX i els EUA pel que representen d’incorpo-
ració a un nou model econòmic i social. En general,
al país es viu una gran admiració pel món occidental. 

1r s. aC Els dacis, poble indoeuropeu semblants als tracis són els primers habitants coneguts als ter-
ritoris actuals.

101-106 dC Les tropes de l’emperador romà Trajà vencen el poble daci. El territori es converteix en
província romana i la llengua dels vencedors s’acaba imposant.

Des del 271 Les legions romanes deixen el territori i durant un mil·lenni la població dàcia és envaïda
per diferents pobles entre els quals els huns, els gots, pobles eslaus, hongaresos i tàrtars. La
població dàcia es rclou a Transsilvània.

S. VI Desenvolupament del cristianisme

S. XI Conquesta de Transilvània per Hongria. Introducció de vocabulari eslau a la llengua. La
població autòctona s’escampa per Valàquia i Moldàvia.
Sistema feudal governat per militars.
Cristianització bizantina.
Els búlgars introdueixen el cristianisme ortodox.

Taula 9
Cronologia i fets històrics més rellevants

2) Nacions Unides, 1993. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.30.Sp?Opendocument [Consulta: maig de 2010]

3) Nacions Unides, 1995. http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.50.18,paras.262-278.Sp?Opendocument [Consulta: maig de 2010]
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2.2 La diversitat cultural, ètnica i religiosa: una
cruïlla entre Orient i Occident

Des que el 1991 es van restablir les llibertats políti-
ques, les minories nacionals tenen representació par-
lamentària proporcional, però la democratització real
és lenta i hi ha dificultats per al ple reconeixement de
minories com la romaní o el reconeixement dels drets
culturals dels hongaresos. La població de cultura ro-
manesa representa un 89,5% i les minories més nom-

broses són l’hongaresa amb un 6,6% i la romaní amb
un 2,5%. L’hongaresa viu preferentment a Transsil-
vània i representa un sector econòmicament dinàmic.
A partir del canvi de règim augmentaren les tensions
entre la comunitat hongaresa i romanesa i molts
d’hongaresos han deixat Romania des de 1990, tal
com exposa Constantin (2004):

“S’afirma que el format de la Constitució Romanesa
adoptat l’any 1991 no va satisfer les expectatives de la

S. XIII Invasió dels mongols.

S. XIV Entitats polítiques autònomes governades per prínceps a Valàquia i Moldàvia

S. XV Invasió otomana

S. XVII Moldàvia i Valàquia són governades pels grecs fanariotes sota control turc. Entrada de la

cultura occidental, notablement afrancesada.

S. XVIII El territori és governat per l’Imperi Austrohongarès (Transilvània, Banat i Bucovina) i
Rússia.

S. XIX

1878
1881

Comença a gestar-se el nacionalisme romanès. Sotadomini turc Valàquia i Moldàvia són
governades per prínceps romanesos.
Moviments autonomistes reprimits per turcs i russos.
Dominació russa (1848-1851).
Dominació austríaca (1854-1857)
Alexandre Cuza uneix Valàquia i Moldàvia i estableix la capital a Bucarest. El 1861 es
reconeix oficialment pels turcs i Europa.
Després de lluitar amb els russos contra els turcs, el Congrés de Berlín reconeix la
independència de Romania, però amb cessions de territoris.
S’erigeix en regne, amb Carol I.

S. XX Monarquia parlamentària centralista. Desenvolupament i renaixença cultural.

1914 Primera Guerra Mundial. És envaïda pels alemanys i té moltes pèrdues. Forma part de la
Triple Entente vencedora i recupera tots els territoris cedits de manera que es més que
dupliquen territoris i població.

1941 Dictadura feixista d’Ion Antonescu i guerra contra l’URSS.

1944 L’exercit soviètic tomba el dictador i l’exèrcit romanès passa a lluitar contra els nazis.

1945-1989 Període de república socialista sota influència de l’URSS.
Nicolae Ceaucescu n’és el darrer mandatari des de 1974 i estableix una mena de dictadura
personal conjuntament amb la seva esposa Elena. 

1989 Ceaucescu i la seva esposa són jutjats i executats sense plenes garanties democràtiques pels
revoltats.

1991 Després d’una etapa molt confusa respecte de la participació d’excomunistes en la revolta i
en la creació dels partits polítics posteriors, s’aprova una constitució que converteix
Romania en una república democràtica.

Font: Elaboració pròpia a partir de http://www.centreurope.org/roumanie/guide/general/histoire-
roumanie.htm [Consulta: maig de 2010]
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gran minoria hongaresa. Els representants de la minoria
d’ètnia gitana i d’altres minories petites del país van
adoptar una posició bastant neutral pel que fa als prin-
cipis constitucionals relacionats amb els seus drets. Crec
que sense estar del tot satisfets de les disposicions esta-
blertes a la Constitució i sent conscients de la seva
manca absoluta de poder polític, simplement van ac-
ceptar les normes proposades per la majoria. Per altra
banda, és evident que els interessos de la minoria d’èt-
nia gitana i d’altres minories petites no sempre s’assem-
blen als objectius de la minoria hongaresa. Mentre que
els representants hongaresos, per exemple, es van opo-
sar des del començament a la inclusió del principi
d’“Estat Nació” a la Constitució, els representants d’al-
tres minories no ho van considerar realment important. 

L’última fase del sistema comunista a Romania es va
caracteritzar per un virulent discurs nacionalista i els
seus efectes negatius van ser visibles durant molt temps
després del derrocament del règim dictatorial el desem-
bre de 1989. Des dels primers dies de llibertat, la qüestió
de les minories va esdevenir una bomba de rellotgeria.
Oficialment la minoria més nombrosa del país, els hon-
garesos va ser el primer grup minoritari que va reclamar
drets específics. A Transsilvània, aquesta minoria ha re-
clamat immediatament l’educació en la llengua ma-
terna a tots els nivells i la segregació de les escoles
basant-se en criteris ètnics. Els romanesos han reaccio-
nat contundentment contra aquestes peticions, ja que
les consideren els primers passos d’un moviment revi-
sionista hongarès. La tensió va arribar a ser fulminant
a Transsilvània i el pitjor escenari es va fer realitat el
març de 1990 a la ciutat de Targu-Mures (Marosvasar-
hely en hongarès) on va sorgir l’odi ètnic. Els romane-
sos i els hongaresos s’enfrontaven els uns als altres i la
gent moria als carrers. Per sort el conflicte violent va ser
curt, però el trauma que va crear ha fet créixer la des-
confiança històrica mútua entre la majoria i la minoria
hongaresa.”4

La minoria romaní de Romania, generalment semi-
nòmada, és una de les més grans d’Europa, ja que es
calcula en uns dos milions de persones (és seguida de
la que viu a Hongria, amb 600.000). Després del co-
munisme la seva situació s’ha deteriorat i molts d’in-
fants han deixat l’escola i els adults presenten una
taxa d’atur elevada. Molts d’ells viuen dins la pobresa
i també de la mendicitat i la delinqüència. Sovint són
víctimes de la violència ètnica i la passivitat policial.
La resta de la població els considera de nivell molt
baix i culpables de donar una mala imatge del país. 

La pràctica de la religió a Romania reflecteix també
la transició des d’un estat comunista que la permetia,
però amb moltes restriccions, a la llibertat plena de
culte i pràctica religiosa. Abans del 1989 l’església era
lloc de celebració de Pasqua, Nadal, bateigs, casa-
ments i funerals, amb la presència molt majoritària
de dones perquè entre els homes era més ben vist l’a-
teisme. Actualment es comptabilitzen 15 cultes dife-
rents i s’ha detectat un augment del lligam entre la
joventut i l’església (segons estadístiques de 2001 un
80% de la joventut té en compte els valors religiosos).

L’església ortodoxa oriental compta amb un 87% de
seguidors i en són expressió artística i molt popular
les icones i els calendaris religiosos penjats a les parets
de les cases. També hi ha comunitats de fidels protes-
tants de diverses tendències (6,8%), catòlics de ritu
llatí (un 5,6% de la població, la majoria dels quals són
hongaresos o saxons), catòlics de ritu grec (obligats a
formar part de l’església ortodoxa durant l’etapa co-
munista i actualment en procés de recuperar la seva
independència), cristians de ritu armeni (armenis),
cristians de ritu antic (russos lipovans), musulmans
(sunnites turcs o tàtars de la costa del Mar Negre) i
jueus (comunitat actualment poc nombrosa a causa
de l’Holocaust i de l’emigració a Israel). 

2.3 Algunes característiques del sistema educatiu
a Romania

El sistema educatiu romanès té com a característica
principal el fet de regular l’existència de la multicul-
turalitat i el manteniment cultural de les minories na-
cionals o ètniques. La legislació estableix el dret a
estudiar i a ser instruïts en la llengua materna a tots
els nivells assegurant, però, la coneixença de la llen-
gua romanesa i la història romanesa; igualment, es-
tableix la representació proporcional del personal
docent que pertany a les diferents minories als òrgans
de decisió. Així i tot, la realitat presenta dificultats pel
que fa a algunes minories per manca de recursos com
llibres de text o professorat qualificat. La minoria ro-
maní és la que concentra l’analfabetisme, en un estat
on globalment la taxa d’alfabetització és alta (98%),
semblant a la dels països europeus occidentals. 

Pel que fa a la llengua vehicular de l’ensenyament, es
diferencien tres models: ensenyament en llengua ma-
terna, parcial en romanès-llengua materna i en roma-

4) Constantin, S. 2004. "Política lingüística i minories nacionals a Romania". Noves SL Revista de sociolingüística . Generalitat de Catalunya. [En línia]. Do-
cument disponible a  http://www6.gencat.cat/llengcat/noves/hm04tardor/c_constantin1_4.htm [Consulta: maig de 2010]
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nès amb l’estudi de la llengua materna. Constantin
(2004) ens exposa quines són les dificultats per a l’en-
senyament en llengua no romanesa:

“En l’Opinió referent a l’Informe Estatal Romanès pel
que fa al Primer Cicle de Control (fet públic el 10 de
gener de 2002), el Comitè Consultiu de la Convenció
Marc per a la Protecció de les Minories Nacionals va
acollir les noves normes legals de la política lingüística
de les minories nacionals però també va advertir que “la
pauta d’algunes minories segueix sent una manca de lli-
bres de text en llengua minoritària i de mestres qualifi-
cats, especialment d’armenis, croates, polonesos, serbis,
eslovacs, turcs i tàtars. Això fa que les escoles amb nens
de minories nacionals ho tinguin més difícil per oferir
un nivell de plena educació com el que es dóna a les es-
coles romaneses. Tot i que hi ha molts altres factors que
afecten la seva decisió, aquest fet pot dissuadir els pares
de portar els seus fills a les escoles on la majoria de les
assignatures s’ensenyen en llengua minoritària. El Co-
mitè Consultiu considera que s’hauria de revisar aquest
assumpte per tal de proporcionar els llibres de text i els
mestres necessaris a les minories esmentades.  

Dins del Ministeri d’Educació, Investigació i Joventut
hi ha una Oficina de Direcció General per a l’educació
en les llengües de les minories nacionals i l’accés a l’e-
ducació. Segons l’Informe Governamental de l’any
2003 anomenat La dimensió de l’educació per a les mi-
nories nacionals a Romania, l’any escolar 2002-2003 hi
va haver 208.146 alumnes que van estudiar en les 7 llen-
gües natives en 2.648 unitats i departaments escolars
preuniversitaris. Pel que fa a l’educació superior, 30.684
estudiants d’origen ètnic van estudiar en més de 20 cen-
tres universitaris de Romania (25.762 hongaresos, 1.881
alemanys i 3.041 d’altres minories nacionals).”5

El sistema educatiu actual és hereu de l’època d’afran-
cesament del segle XIX i de les reformes de l’etapa
comunista, que elimina l’escola privada i estableix un
sistema educatiu públic, gratuït, laic i obligatori per
a tota la població fins als 18 anys. Després de 1989 hi
ha hagut reformes com l’autorització d’escoles i uni-
versitats privades.

Pel que fa a les matèries d’estudi, l’alumnat romanès
té un nivell igual o superior a l’europeu occidental en
tecnologies i tècniques, ciències, matemàtiques, infor-
màtica i matèries artístiques, com la música. En llen-
gües estrangeres cal destacar la coneixença del francès

i, actualment, la puixança de l’anglès entre la gent
més jove. En la resta de matèries presenta algunes ca-
rències. 

Les etapes educatives són molt semblants a les dels
estats occidentals: etapa d’educació primària de 8 cur-
sos de durada, gimnasial dels 10-11 anys als 14-15, se-
cundària dels 14-15 als 18-19. La secundària té
diverses línies (general, artística i tècnica) i pot ser
substituïda per estudis de formació professional (ma-
joritàriament agrícola o industrial). Encara que els es-
tudiants universitaris vagin augmentant, encara són
una minoria i destaquen en medicina, informàtica i
enginyeries.

2.4 Aproximació a costums i estils de comunicació
interpersonal

Els romanesos solen tenir un sentit acusat de patrio-
tisme, format després d’una història plena de dificul-
tats polítiques com a país, i solen expressar orgull per
la seva història i la seva cultura. Aquest fet ha produït
no poques tensions entre la comunitat cultural roma-
nesa i algunes minories, especialment la romaní, cap
a la qual hi ha un rebuig generalitzat. Són molt sensi-
bles a la imatge que donen a l’exterior i els sobta pro-
fundament l’assimilació que sovint es fa entre
romanesos i romanís a l’exterior del país; a tall d’e-
xemple, vegeu el que s’esmenta a continuació:

“[...] l’assimilation régulière des Roumains aux Roms
dans les médias français les choque profondément. En
février 2002, la télévision française avait représenté lors
du match de football France-Roumanie le camp rou-
main par un violoniste tsigane. Fin avril 2002, la chaîne
mondiale TV5 avait consacré vingt-quatre heures en di-
rect à Bucarest. Attendant l’événement avec un grand
enthousiasme, les Roumains ont été aterrés de voir que
l’émission animée par Frédéric Mitterrand ne faisait
que reprendre les clichés négatifs circulant sur le pays.
De nouveau pendant l’été 2002, la presse française n’a
cessé d’offrir des reportages sur les mendiants roumains,
sans préciser qu’il s’agissait de Roms. Le plus grand
choc est venu de la sortie de l’édition 2003 du diction-
naire “Le Petit Robert”. La Roumanie y est représentée
par une image d’un campement misérable de Roms où
s’ébattent des enfants dépenaillés devant une vieille
femme qui tire les cartes.”6

5) Constantin, S. 2004. "Política lingüística i minories nacionals a Romania". Noves SL Revista de sociolingüística . Generalitat de Catalunya. [En línia]. Do-
cument disponible a  http://www6.gencat.cat/llengcat/noves/hm04tardor/c_constantin1_4.htm [Consulta: maig de 2010]

6) http://www.centreurope.org/roumanie/guide/culturel/nationalisme-roumain.htm [Consulta: maig de 2010]
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Els occidentals són ben acollits a Romania, en parti-
cular els francesos, encara que hi ha un cert ressenti-
ment cap a les relacions en les quals Occident agafa
un paper alliçonador. També s’ha estès una profunda
decepció cap al model capitalista, sobre el qual els ro-
manesos tenien unes expectatives sobredimensiona-
des.

Els romanesos apareixen sovint definits amb caracte-
rístiques pròpies de les formes de relació llatines com
a hospitalaris, oberts i generosos. Amants de les con-
verses i controvèrsies espontànies, fins i tot amb des-
coneguts, i de les estades a l’aire lliure, a bars i
restaurants gaudint dels menjars tradicionals, de la
música folklòrica o la dansa. Als bars de moda es pot
escoltar música moderna, disco o tecno. El renou
forma part de la vida quotidiana i no es vist com una
molèstia. Per altra banda, en contrast, també s’equi-
para els romanesos amb altres comunitats de l’Europa
oriental, d’origen eslau, pel que fa a una certa rigi-
desa, a no propiciar excessivament el contacte físic i
a preservar un espai personal de distància amb les al-
tres persones. 

En les relacions personals al treball predomina el for-
malisme i la interpel·lació com a domnul (senyor) i
doamna (senyora) fins i tot entre els joves i en empre-
ses d’abast internacional. Solen ésser disciplinats i res-
pectuosos amb les jerarquies i   l’ordre per raons
culturals. Vegeu-ne un testimoni significatiu, extret
d’una entrevista publicada al diari La Vanguardia
(2005): 

“Acostumbrado [Jorge Tatu] al orden y a la disciplina
rumana, la calle [de Barcelona] me pareció el caos. Me
asusté tanto que al poco tiempo quería regresar a mi
país.”7

Es pot considerar que pertanyen a una cultura no
igualitària, com s’esdevé amb altres comunitats d’o-
rigen eslau de l’Europa Oriental. Predomina, d’altra
banda, un cert fatalisme pel que fa a la seva condició
d’obrers i l’esperit d’empresa i d’iniciativa està molt
poc desenvolupat. No hi ha gaire mobilitat laboral
entre ells i solen establir relacions sòlides entre col·le-
gues i patrons; així Forissier (2005) comenta el segü-

ent, en relació al respecte que solen tenir per les jerar-
quies:

“«[els romanesos] n’ont pas encore vraiment la notion
de ce qu’est une entreprise ou un marché. Pour eux, la
raison d’être d’une entreprise, c’est de gagner sa croûte.
Ils n’ont aucune vision à long terme, alors s’ils ne sen-
tent pas le chef  rôder, au bout d’un moment, ils baissent
les bras» explique François Lory. Une vision partagée
par René Serrière, directeur de la publication du journal
La Roumanie au quotidien. « J’avais proposé à la direc-
trice des ressources humaines d’une entreprise de venir
à un colloque, un week-end, à Lyon. Elle a pourtant un
haut poste, mais même pour partir un week-end, elle
m’a dit qu’il fallait qu’elle demande à son supérieur hié-
rarchique», explique-t-il. 

[…]

“La génération des 30-35 ans n’a cependant pas la
même mentalité. Encore étudiante dans les dernières
années du communisme, cette génération a commencé
à travailler après 1990. Ils ont donc un esprit plus proche
de celui des jeunes d’Europe occidentale. Chez Orange
Roumanie (ex-MobilRom), la moyenne d’âge du per-
sonnel est de 28 ans. Jeune, dynamique et multilingue,
il sait faire preuve d’une forte capacité d’autoperfection-
nement. Contrepartie de cette absence de prise d’initia-
tive, le respect de la hiérarchie est très fort en Roumanie.
L’expatrié français n’aura aucun problème d’autorité, y
compris auprès de personnes qui lui sont hiérarchique-
ment supérieures.”8

La majoria de festes populars van lligades als esdeve-
niments religiosos ortodoxos (Pasqua i Nadal, sobre-
tot) i també tenen popularitat els festivals folklòrics,
encara que tendeix a disminuir. El calendari romanès
té pocs dies festius, i se celebra Nadal, Pasqua, la
Festa de Romania (1r de desembre), Cap d’Any, Baba
Dochia (1r de març) i Sant Jordi (23 d’abril).

3. ELS IMMIGRANTS ROMANESOS A CASA
NOSTRA 

3.1 Pautes migratòries

La dictadura comunista es va oposar a l’emigració
dels romanesos, especialment dels que pertanyien a

7) Entrevista a Jorge Tatu i Marcela Ciobanu.  Martín de Pozuelo, E. “Rumanos, muy lejos de su leyenda”. La Vanguardia, 27 de febrer de 2005, p. 41.

8) Forissier, C. 2005. "Travailler avec les Roumains". Europeplus. [En línia]. Document disponible a   http://www.europeplusnet.com/article520.html .
[Consulta: maig de 2010]
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les minories ètniques, per la voluntat del règim d’ho-
mogeneïtzar el país, i no se’ls van donar facilitats per
marxar: 

“Attempts to discourage emigration were not left enti-
rely to the media. The official policy allowed emigration
only on an individual basis, and only in specific cases—
usually for family reunification. In later years, the PCR
ironically suggested that families could be reunited by
immigration into Romania. Obtaining permission to
leave the country was a lengthy, expensive, and exhaus-
ting process. Prospective emigrants were likely to be
fired from their jobs or demoted to positions of  lower
prestige and pay. They were often evicted from their
homes and publicly castigated. At the same time, they
were denied medical care and other social benefits, and
their children were not permitted to enroll in schools.”9

Així i tot, dos milions de ciutadans, aproximadament,
han abandonat Romania des de 1980 fins a l’actuali-
tat amb destins ben diversos.

Els Països Catalans han esdevingut, aquests darrers
anys, una terra d’acollida d’immigrants de múltiples
procedències. La taxa actual d’immigració de Cata-
lunya és superior a la de molts països d’Europa i se
situa en l’11,3% (un 15% a les Illes Balears). Si a final
dels anys 90 la immigració era sobretot marroquina i
al tombant de segle, per damunt de tot, llatinoameri-
cana, els dos darrers anys el protagonisme ha estat
per a la comunitat romanesa (actualment n’hi ha
33.956 empadronats a Catalunya i a les Illes Balears,
el 2003, 353). Alguns punts dels Països Catalans on
s’han establert significativament són Ulldecona, on
són 700 habitants d’un total de 6.600 i, en general, les
terres de l’Ebre. A la Sènia i Alcanar, per exemple,
han passat en tres anys de ser unes dotzenes de per-
sones a ser més d’un miler. Castelló és l’altre punt fort
de l’àrea catalanoparlant, amb una comunitat de ro-
manesos d’unes 30.000 persones. A Lleida i Tarra-
gona, d’altra banda, són ja el segon col·lectiu
d’immigrants. A les Illes Balears els immigrants de
l’Europa de l’Est en conjunt ocupen el quart lloc i
constitueixen un 3,3% després dels d’Europa Occi-
dental (43%), els d’Amèrica llatina (16,8%) i els ma-
gribins (11,6%). 

Són significatives algunes respostes ciutadanes inte-
gradores davant aquests nuclis forts d’immigració ro-

manesa. El web de l’Ajuntament d’Ulldecona, per ex-
emple, és redactat en part en romanès, en una lloable
iniciativa de sensibilització cap a la comunitat roma-
nesa que hi viu; en una escola de Castelló (Col·legi
Lope de Vega), d’altra banda, s’ha concretat la inicia-
tiva individual d’un professor de poder tenir un ma-
terial multimèdia amb un diccionari visual
valencià-romanès-castellà amb 600 paraules en tres
llengües i s’anuncia el projecte d’un segon CD amb
diàlegs valencià-romanès. Es tracta d’un material fet
sense ajudes institucionals i que s’adreça inicialment
als professors i als alumnes del centre a fi d’afavorir
la comunicació.

Si donem un cop d’ull a l’Estat espanyol, on els im-
migrants ja representen el 8,4% (3,7 milions de per-
sones), la comunitat romanesa és la tercera més
nombrosa i la que creix més. Segons dades de l’am-
baixada espanyola a Bucarest, a Espanya hi ha
145.000 romanesos censats, dels quals més de 65.000
tenen targeta de residència. El ritme d’augment d’a-
questa comunitat va ser el 69% l’any passat, i va ser
el col·lectiu estranger que més va créixer a l’Estat. El
nombre real de romanesos a l’Estat podria aproximar-
se als 300.000. 

3.2 Actituds lingüístiques

El fet que Romania sigui una societat multiètnica i
multilingüe, una societat notablement diversa, fa que
els romanesos que emigren puguin tenir actituds de
comprensió de situacions de multilingüisme com la
de l’àrea lingüística catalana i, fins i tot, sentir-s’hi
identificats i solidaris amb les llengües d’abast geo-
gràfic més reduït. No és, en qualsevol cas, una qüestió
que els pugui venir de nou.

Un altre fet que contribueix a una actitud lingüística
favorable a l’aprenentatge del català o del castellà és
el coneixement de la llengua francesa, estès actual-
ment a gairebé la meitat dels joves que acaben la se-
cundària que facilita molt aquest aprenentatge. Des
del tercer any de primària l’ensenyament es fa en ro-
manès i en una llengua de comunicació internacional
per a certes disciplines d’estudi. El francès és la pri-
mera llengua estrangera ensenyada i és obligatòria per
a tots els alumnes de Romania que van a una escola
pública. A les escoles públiques, d’altra banda, més

9) A country study: Romania… “Romania. Emigration: Problem or Solution?”  Global Volunteers. “Romania’s people”. [En línia]. Document disponible
a  http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-11151.html [Consulta: maig de 2010].
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d’un milió i mig d’estudiants aprenen francès a pri-
mària i secundària. Es considera que com a mínim
un 40% dels romanesos que acaben la secundària
saben bé el francès. A més, des de tercer any de pri-
mària s’ensenyen diverses altres llengües modernes
com l’espanyol, l’anglès, l’alemany, l’italià o el rus
(Leclerc, 2001).

La relació, estreta, de França amb Romania es re-
munta a Napoleó III, a mitjan segle XIX, en temps
de lluita d’intel·lectuals romanesos refugiats a França
contra l’imperi rus i turc. A la redacció de la primera
Constitució romanesa, iniciada la dictadura de Ceau-
cescu, a meitat del segle XX, l’aprenentatge del fran-
cès s’establia com a obligatori a les escoles, fet pel
qual es pot considerar que totes les persones que
tenen més de 45 anys saben el francès o l’havien sabut
suficientment. Cal tenir en compte, d’altra banda, que
Romania és un dels països que forma part actualment
de la francophonie. 

Podem dir, doncs, que, en general, tenen facilitat per
aprendre el català, tal com es palesa, per exemple, a
diverses entrevistes publicades pels mitjans de comu-
nicació a romanesos establerts al país: “Y, en cuanto
al idioma –añadió-, no tenemos demasiados proble-
mas, pues sepa usted que el rumano y el catalán tie-
nen más de 2.000 palabras idénticas: foc, fugir, cap,
nas, pruna, tots... recitó la pareja, divertida, al despe-
dirnos.”10 Corrobora aquesta opinió, la següent:
“[Los rumanos] son muy disciplinados para aprender
el idioma rápido y con relativamente escaso
acento.”11

3.3 Tòpics, prejudicis, concepcions errònies sobre
la comunitat romanesa

El primer contacte que molts de nosaltres, des de la
mediterrània occidental, hem tengut en referència a
la comunitat romanesa no deixa de ser ben curiós i es
remet a les pel·lícules de vampirs ambientades als cas-
tells de Transsilvània. Tradició cinematogràfica a

part, la comunitat romanesa arrossega diversos estig-
mes molt menys innocus que distorsionen la seva in-
tegració. La percepció de la ciutadania, influïda pels
mitjans de comunicació, sol veure en la comunitat ro-
manesa diversos tipus de comportaments marginals
o delictius que no reflecteixen gens la realitat de la
majoria de la població romanesa immigrant. És ha-
bitual, per exemple, la vinculació dels romanesos amb
la mendicitat (que, curiosament, és molt poc present
a la societat romanesa), per mitjà de dones gitanes ha-
bitualment procedents d’Oltènia que es fan acompa-
nyar de nens, o per mitjà de famílies que netegen els
vidres dels cotxes als semàfors de les ciutats. 

Sobre la percepció que es té de Romania a Occident,
vegem una aportació de Marcu (2003):

“La percepción negativa de Rumanía en la UE se creó
en base de los últimos años del régimen de Ceausescu,
en su sustitución por el ex-comunista Iliescu que aún se
mantiene en el poder, y en la violencia de los primeros
años de la transición. Basta con mencionar el sumario
proceso de Ceausescu, las manipulaciones de Timiso-
ara y de Bucarest, las marchas de los mineros hacia la
capital, las presiones contra los partidos históricos y
contra el rey Miguel, y, no por último, los problemas
creados por la emigración económica rumana en el Oc-
cidente. Los medios de comunicación occidentales re-
forzaron, a su vez, la imagen negativa mediante clichés
como la extensión de los acontecimientos de la ex–Yu-
goslavia sobre toda la región de los Balcanes. Desgra-
ciadamente, la imagen negativa fue tan profunda, que
algunos rumanos afincados en Occidente se avergonza-
ron y lo siguen haciendo al reconocer su nacionalidad.
Pero esta percepción negativa está a punto de cambiar,
a favor de una imagen más favorable que, aunque len-
tamente, el país empieza a tener en el Occidente.”12

També és habitual la vinculació dels romanesos amb
diverses formes de delinqüència. Quan es produeix,
es caracteritza per ser molt sofisticada, violenta i es-
pecialitzada a causa del fet que les persones que la
practiquen sovint formaven part de la implacable i te-
muda policia (o de l’exèrcit) de la dictadura. L’any

10) Entrevista a Jorge Tatu i Marcela Ciobanu. Martín de Pozuelo, E. “Rumanos, muy lejos de su leyenda”. La Vanguardia, 27 de febrer de 2005, p. 41.

11) Sànchez, E. 2003. “Interacciones comunicativas interculturales entre hispanohablantes y hablantes de países de Europa Oriental: Rumanía, Ucraína,
Rusia y el caso de Georgia”. Claves para la comunicación intercultural. Análisis de interacciones comunicativas con inmigrantes. Grupo CRIT (Comunicación
y Relaciones Interculturales y Transculturales) Universitat Jaume I. [En línia]. Document disponible a http://www.crit.uji.es/biblio/enricclaves.pdf
[Consultat el maig de 2010].

12) Marcu, S. 2003. “Rumanía en el lado oscuro del espejo. Soberanía Nacional e Integración en la Unión Europea. La ampliación europea y otras claves
de la construcción europea". La Musa Digital, núm. 4. Universidad de Castilla La Mancha. 
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2003 a les presons de Catalunya hi havia uns 140 ciu-
tadans provinents dels antics països de dominació so-
viètica, 90 dels quals eren romanesos. Es tractava, en
molts casos, de persones que pertanyien a bandes or-
ganitzades, amb una alta disciplina de grup i un alt
nivell de professionalització. Alguns dels àmbits dels
delictes eren la falsificació de documents, el tràfic de
persones, l’explotació sexual, etc. 

La realitat, en qualsevol cas, és molt més complexa
que la que solen oferir els mitjans de comunicació,
basada en prejudicis sobre la comunitat romanesa
com els que s’han indicat més amunt. Els romanesos
es queixen dels tòpics i prejudicis que sobre la seva
comunitat apareixen als mitjans: 

“Els membres d’un col·lectiu romanès a Barcelona de-
claraven: tenemos la mala suerte de que ustedes (los pe-
riodistas) nos suelen sacar en la prensa o en la televisión
para hablar de delincuentes y de los mendigos y olvi-
dan, casi siempre, que la inmensa mayoría de nosotros
somos honrados trabajadores perfectamente integrados
en su país.”13

4. DESCRIPCIÓ DE LA LLENGUA RO-
MANESA

4.1 Sistema fonològic del romanès

Pel que fa al nombre de fonemes vocàlics, el sistema
més comú a les llengües del món és el de cinc (el pre-
senten el 21% de les 317 llengües analitzades per l’U-

CLA Phonological Segment Inventory Database, UPSID).
Un 10% de les llengües, d’altra banda, presenta siste-
mes de 7 vocals com el del romanès. Hem trobat dis-
crepàncies, segons les fonts, en la definició del sistema
fonològic vocàlic del romanès. Segons l’UPSID, per
exemple, serien 6: 1) high, back, rounded, vowel; 2)
high, central, unrounded, vowel; 3) higher mid, back,
rounded, vowel; 4) higher mid, front, unrounded,
vowel; 5) low, central, unrounded, vowel; 6) mid, cen-
tral, unrounded, vowel. Hi faltaria, doncs, /i/, que
trobem documentada, però a totes les altres fonts.

A partir de les formulacions d’universals fonològics
relacionats amb les vocals fetes per Juan Carlos Mo-
reno Cabrera (2004), podem fer les constatacions se-
güents:

13) Entrevista a Jorge Tatu i Marcela Ciobanu.  Martín de Pozuelo, E. “Rumanos, muy lejos de su leyenda”. La Vanguardia, 27 de febrer de 2005, p. 41.

Universals fonològics Romanès

“El nombre de vocals d’una llengua no és mai més

gran que el nombre de les seves consonants.”
7 vocals, 22 consonants.

“Les llengües estableixen les fronteres

articulatòries dels sons vocàlics en un lloc de

l’espai de variació els extrems del qual assenyalen

les vocals /a/, /i/, /u/.”

S’acompleix.

“El nombre de vocals anteriors d’una llengua és

major o igual al de vocals posteriors.”
Igual en el cas del romanès.

“El nombre de vocals centrals no pot ser major que

el nombre de vocals anteriors o posteriors.”

El nombre de vocals centrals és de 3, mentre

que el d’anteriors de 2 i el de posteriors de 2.

Taula 10 

Les vocals en romanès i els universals fonològics

Font: Elaboració pròpia a partir de Moreno Cabrera, J. C. 2004. “Universales fonológicos y tipología fonológica”,

dins Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y universalista. Madrid. Síntesis.107-139.
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Les diverses fonts consultades presenten discrepàn-
cies en el nombre de fonemes consonàntics i altres as-
pectes com els punts d’articulació. El nombre de
fonemes consonàntics, 22, és comú a diverses altres
llengües del món. El sistema consonàntic del roma-
nès, observat globalment, no s’allunya gaire del que
podria ser un model de sistema fònic bàsic. Les oclu-
sives són les consonants més bàsiques (Moreno Ca-
brera 2004: 119); apareixen a totes les llengües
analitzades al corpus de l’UPSID citat més amunt.
Els fonemes /p/, /t/ i /k/ són, doncs, els menys mar-
cats de tots, els més primitius. El romanès també pre-
senta consonants nasals, com el 93% de les llengües,

o líquides (laterals i vibrants), com el 95,9% de les
llengües. I té també fricatives (un 93,4% de les llen-
gües del corpus de l’UPSID en tenen com a mínim
una), sons que es consideren menys primitius que els
oclusius. El romanès presenta també sons africats,
que ja no són comuns a tantes llengües, perquè les ar-
ticulacions són molt més complexes. 

Pel que fa als universals fonològics referits a les con-
sonants, indicats per l’autor a què ens hem referit més
amunt, la majoria relacionen fenòmens que no es
donen en la llengua romanesa (consonants coarticu-
lades, uvulars...). Farem referència únicament als dos
universals següents:

Taula 11

Les consonants en romanès i els universals fonològics

Universals fonològics Romanès

“Tota llengua té més consonants articulades dins l’espai de

variació <p, k> (consonants bucals) que fora d’aquest espai

(consonants no bucals).”

Gairebé totes les consonants són

bucals.

“El nombre de consonants glotalitzades en una llengua no

supera el de no glotalitzades.”

Hi ha una sola consonant

glotalitzada.

Font: elaboració pròpia a partir de Moreno Cabrera, J. C. 2004. “Universales fonológicos y tipología fonológica”,

dins Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y universalista. Madrid: Síntesis. P. 107-139.

4.1.1 Sistema vocàlic
La llengua romanesa té 7 fonemes vocàlics, que es
mostren a la taula següent, amb la indicació de la po-
sició, del grau d’obertura i de la presència o no d’ar-
rodoniment en l’articulació. En una darrera columna

s’indiquen les grafies. El romanès té un alfabet ga-
irebé fonètic (amb una correspondència força exacta
entre les formes que s’escriuen i els sons que es pro-
nuncien). 
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Vegem ara alguns aspectes sobre la grafia de les vo-
cals:

El fonema /a/ correspon a la vocal neutra del català.
Es troba en romanès en clara oposició al fonema /a/,
que s’escriu a. Aquesta oposició és important perquè
permet diferenciar la terminació femenina –ă (nom o
adjectiu sense article) de la terminació femenina –a

(nom o adjectiu amb article): casă (= “casa”), casa (=
“la casa”). La vocal ă és una de les més freqüents en
romanès, sol procedir d’una a o una e àtones. Se su-
posa que aquesta vocal té un origen balcànic, ja que
existeix també en búlgar i en albanès. No apareix en
posició inicial (altres exemples són: mână “mà”, apă
“aigua”).

El fonema vocàlic central tancat de la taula de fone-
mes vocàlics correspon al rus <ы> i al turc <I>. La
distinció gràfica (î, â) que adopta aquest so té relació
amb l’origen llatí: â procedeix d’una a llatina + nasal
(exemple: campus > câmp), î procedeix d’una i + nasal
(exemple: integer > întreg). El so, en tots dos casos, és
el mateix. Es pronuncia com una ă molt tancada, un
so entre la ă i una u gutural (altres exemples: mână
“mà”, între “entre”).

El romanès presenta en algunes paraules el so [ ],
fonema tancat i posterior, que es deu a influència es-
lava.

Les vocals del romanès presenten diversos processos
de palatalització: 

A la posició inicial, e sovint és palatalitzada [ye] (ex-
emple: eram [ye-rám], “jo era”). Aquesta palatalitza-
ció no es produeix, però, en la majoria dels
neologismes (exemple: erou [e-rów], “heroi”).

A final de paraula, -i sol tenir una funció morfològica:
1) marcant el masculí plural dels noms, 2) marcant
segona persona singular i plural dels verbs. En aquests
dos casos -i perd el seu caràcter sil·làbic i esdevé una
palatalització de la consonant precedent (exemples:
tot “tot” > m. pl. toţi [tótsy], o bé: pom “arbre”> pl.
pomi [pómy]; o bé: m. sing. an “any”> pl. ani [any]).

L’alternança vocàlica a les arrels és un fenomen molt
comú:
ea > e: seară “tarda” > seri “tardes” 
o > oa: pot “puc” > poate “pot” 
e > ea: plec “vaig” > pleacă “va”

L’alternança o/oa i e/ea és molt productiva per la in-
fluència d’una ă posterior (es parla d’harmonia vocà-
lica, per similitud amb l’hongarès i el turc) i
constitueix un particularisme essencial del romanès.
Aquesta alternança es dóna tant en el sistema verbal
(intenţionez “tinc la intenció” > intenţioneaza “té,
tenen la intenció”) com en el nominal: és molt fre-
qüent a causa de la marca de femení amb –ă (frumos

“bell” > frumoasă “bella”).

4.1.2 Sistema consonàntic

El sistema consonàntic del romanès té 22 fonemes,
comptant-hi els dos sons aproximants que també es
reflecteixen a la taula 13. El web de l’UPSID, curio-
sament, no té en compte el fonema /p/ per al roma-
nès. Com que l’hem trobat en totes les altres fonts
consultades, l’hem inclòs a la taula de fonemes con-
sonàntics.14

Vegem alguns aspectes sobre la grafia de les conso-
nants:

En grups de consonants hi ha tendència a substituir
les velars llatines /k/ i /g/ per labials com ara /p/,
/b/, /m/: octo “vuit” > opt; aqua “aigua” > apă; lin-
gua “llengua” > limbă, etc.

El fonema /l/ sovint canvia per /r/: sole(m) “sol” >
soare; coelum “cel” > cer.

/k/ i /g/ palatalitzats (davant /e/ i /i/: ce, ci, ge, gi)
es pronuncien [tS] i [dჳ] en romanès, com en italià.
Exemples: cine “qui”: /’tSi ne/; cer “cel”: /tSer/;
gimnast “gimnasta”: /dჳim ‘nast/; ger “fred”:
/dჳer/. Quan no es dóna la palatalització i es manté
la velarització, la grafia ho reflecteix en romanès amb
els grups manllevats de l’italià che, chi, ghe, ghi. Ex-
emples: chip “cara”: /kip/; chema “cridar”: /ke
‘ma/.

m

14) Font: elaboració pròpia a partir de UPSID Natlangs. “Romanian UPSID Language Profile” [En línia]. Document disponible a
http://www.langmaker.com [Consultat el maig de 2010]
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Les dentals /t/  i /d/ són palatalitzades abans de les
vocals /e/ i /i/ en /ts/ (escrita ţ) i /dz/ => /z/. Ex-
emples: tenere “tenir” > ţine; dies “dia” > zi.

Els fonemes /p/, /t/, /k/ intervocàlics del llatí es
mantenen sords, com en l’italià (a diferència del que

passa en altres llengües romàniques). Exemple: rota
“roda” > roată.

La h romanesa en posició inicial és aspirada. Apareix
sobretot en préstecs eslaus i en neologismes. La h lla-
tina (homo > om) no té realització gràfica ni fònica.

4.2 Breu descripció morfològica

El romanès, com la resta de llengües romàniques, es
classifica com una llengua flexiva fusionant, ja que
combina recursos morfològics (de 2 a 2,99 morfemes
per paraula) i recursos funcionals. Aquests tipus de
llengües se situen a mig camí entre les llengües
aïllants, d’escassos recursos morfològics, i les incor-
porants, amb molts de morfemes per paraula i menys
ús de recursos funcionals. La forma més usual de fle-
xió es realitza per sufixació i per modificació general-
ment vocàlica, com és general entre les llengües
romàniques.

4.2.1. Els noms i els articles

La flexió en romanès indica gènere, nombre i cas
(vegeu Taula 13, Taula 14 i Taula 15). Pel que fa a gè-
nere, és l’única llengua romànica que ha heretat el gè-
nere neutre del llatí. Una altra peculiaritat dins les
llengües romàniques és que conserva parcialment la
declinació originària llatina que suposa la posposició
de l’article determinat afegit al final del substantiu
(amb forma comuna per al genitiu i datiu). Aquestes
són dues de les diferències amb el català que s’han de
tenir en compte a l’hora de l’aprenentatge per part de
parlants romanesos.
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4.2.2.  Pronoms personals i pronoms possessius

Normalment s’ometen els pronoms en cas nominatiu,
fora que s’hagi d’aclarir alguna ambigüitat. Com en
català, només la tercera persona té flexió de gènere.
A les taules 16 i 17 en teniu la classificació.

És molt habitual usar un tractament de cortesia en se-
gona persona, Dumneata (sing.)(d-ta abreujat) Dum-
neavoastră (plur.) (d-v abreujat) equivalent al vós o
vostè del català i també quan es parla de terceres per-
sones, dânsul / dânşii (masc. sing. i plur.) i dânsa

/dânse (fem. sing. i plur.). 
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4.2.3 Els verbs

El romanès ha heretat del llatí les quatre conjugacions
que també té el català. Dos dels verbs més usuals són
a fi (“ésser o estar”) i a avea (“haver o tenir”) que s’u-
tilitzen com a auxiliars per formar el perfet juntament
amb el participi passat, com fan la resta de llengües
romàniques. 

El temps present pot expressar també el gerundi. Així,
la frase Eu vorbesc pot voler dir “Jo parl” o “Jo estic
parlant”.

El subjuntiu es construeix sempre amb un marcador
invariable să + present. S’utilitza com a auxiliar en
les expressions de d’obligació o deure que en català
es construeixen amb el primer verb conjugat i el segon
en infinitiu. En romanès es construeixen amb la fór-
mula: primer verb en present conjugat + să + segon
verb en present conjugat.

Exemple: “Hem d’anar a Bucarest” 
Trebuie să mergem la Bucureşti

El futur es pot construir de tres formes diferents:

a) Present + una expressió o adverbi de temps.

Exemple: “Anam a Salonta demà al matí”   
Mergem la Salonta mîine dimineaţă

b) O să + subjuntiu / present del verb “haver” conju-
gat + subjuntiu.

Exemple: “No sabem si ella també vendrà” 
Nu ştim dacă o să vină şi ea

c) Conjugació del verb voi (“voler”) + infinitiu, ano-
menat futur voluntatiu.

Exemple: “Na Marta també vendrà” 
Va veni şi Marta

El passat es pot formar de tres maneres diferents i les
dues més usuals són:

a) El passat compost, format amb el verb a avea +
participi, per expressar accions fetes una sola vegada.

Exemple: “Nosaltres parlàrem/vàrem parlar”
Noi am vobit

b) El passat simple, que es construeix mitjançant un
sufix afegit a l’infinitiu que es conjuga segons la per-
sona gramatical i expressa accions que s’han esdevin-
gut més d’una vegada o durant un temps. Vegeu la
taula següent amb exemples:

Taula 19
Sufixos del passat simple

Eu -am     “Jo anava” -    Eu mergeam Noi -am             ... mergeam

Tu -ai “Tu anaves” - Tu mergeai Voi -aţi              ...mergeati

El /ea -a                  ... mergea Ei / ele -au              ...mergeau

Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades

Els verbs reflexius es construeixen amb les formes
àtones dels pronoms personals mă, te, se, ne, vă  i se.

Exemple:
“Despertar-se” – Se trezi

“Em despert” - Mă trezesc

4.3 Alguns aspectes sintàctics

Si ens atenem al sistema de casos, categoria gramati-
cal que marca les funcions sintàctiques dins l’oració,
el romanès és una llengua nominativa/acusativa, com

la resta de llengües de la família romànica, en què el
nominatiu representa tant un subjecte de verb transi-
tiu com intransitiu i l’acusatiu marca el complement
directe. Aquest sistema de casos marcats per preposi-
cions o per posposicions (en el cas dels articles en ro-
manès) donen més flexibilitat a l’ordre de les paraules
dins l’oració. Precisament per això aquesta llengua
hauria desenvolupat un complement directe personal
amb preposició pe (“a” en castellà), solució poc pre-
sent en les llengües romàniques (castellà, portuguès).
En trobam un exemple a la frase següent: nu cunosc pe

prietenul d-voastră (“no conec el seu amic”). L’origen
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d’aquesta construcció rauria en la necessitat d’evitar
la confusió substantiu subjecte / substantiu objecte
atès l’ordre lliure dels elements a què hem fet referèn-
cia. 

Pel que fa a les estructures sintàctiques bàsiques, el
romanès s’alinea al costat de les altres llengües romà-
niques i hi comparteix nou tipus bàsics d’oracions, tal
com veurem a la taula següent:

Taula 20
Tipus bàsics d’oracions

1 SN + V (ser) + SN (nom) Radu este student “Radu és estudiant”

2 SN + V (ser) + ADJ Radu este simpatic “Radu és simpàtic”

3 SN + V + SN (ac) Radu iubeşte viaţa “Radu estima la vida”

4 SN + V Radu doarme “Radu dorm”

5 SN + V + SP Radu doarme la birou “Radu dorm a l’escriptori”  

6 SN + V + SN (ac) + SP Radu citeşte o carte la birou “Radu llegeix un llibre a l’escriptori”  

7 SN + V + SP (dat) Radu se adresează unui coleg “Radu s’adreça a un col·lega”  

8 SN + V + SP (ac) + SP (dat) Radu dă informaţia colegului “Radu dóna la informació a un col·lega”  

9 SN + V + SN (dat) + SP Radu se adresează unui coleg la birou “Radu s’adreça a un col·lega a
l’escriptori”

Font: Elaboració pròpia a partir d’EuroComRom. Els set sedassos (p. 104).

De les estructures que s’acaben d’indicar es desprèn
que tipològicament el romanès és, bàsicament, una
llengua SVO pel que fa a l’ordre dels constituents de
l’oració, com el català, i, globalment, un 42% de les
llengües. 

D’altra banda, si assagem una classificació tipològica
a partir de l’ordre d’altres construccions sintàctiques,
ens adonem que el nucli d’aquestes construccions se
situa davant els elements que en depenen (a l’inrevés
de llengües, per exemple, com el japonès), tal com ex-
posam als exemples de la taula següent:

Taula 21
Elements dependents després del nucli

1 Aux + verb Nu mi-a îmbunătăţit părerea despre ei “No he millorat excessivament
la meva opinió”

2 Nom  + complement Carieră de pictor “Carrera de pintor”  

3 Nom + adjectiu Un student simpatic “Un estudiant simpàtic”

4 Nom + clàusula de relatiu Trenul care merge la Paris a plecat “El tren que va a París ha sortit”  

5 Preposició + nom Ĭntr-o carte” En un llibre”

Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts consultades
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Altres trets rellevants pel que fa a la sintaxi del roma-
nès són: 

a) que tendeix a poder ometre el subjecte, com s’es-
devé a la resta de llengües romàniques excepte el fran-
cès, gràcies al fet de tenir una morfologia verbal molt
rica; 

b) que la negació oracional es fa anteposant la partí-
cula nu (“no”), abreujada com a n- si la paraula que
la segueix comença en vocal, 

c) que compta amb pronoms relatius amb funcions
sintàctiques dins l’oració, com s’esdevé a la resta de
llengües romàniques.
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