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ARGUMENTAREA ALEGERII SUBIECTULUI

Acest interviu prezinta povestea unui om care, prin vointa si pasiune, reuseste
sa invete singur limba romana si nu doar atat: face tot ceeea ce este posibil sa o faca
cunoscuta si peste hotare. Dorinta sa de a promova valorile unei culturi care nu ii
apartine, dar care l-a fascinat prin frumusetea si inaccesibilitatea ei pe cand era in
Chile (tara sa de origine) devine un exemplu de vointa .
Materialul este, in primul rand, unul de informare. Apoi, are scopul de a trage
un semnal de alarma celor care ar trebui sa fie direct implicati in promovarea
culturii romane, a literaturii romane in general.
Este un subiect inedit pentru intreaga opinie publica, deoarece prezinta un
exemplu de vointa. Subiectul este unul atemporal si accesibil oricui. Genul jurnalistic
este interviu, iar scopul sau este de a fi prezentat intr-o rubrica culturala.

PLANIFICAREA REALIZARII MATERIALULUI

Realizarea acestui material a inceput cu alegerea interlocutorului: domnul
Alvaro Albornoz, cel mai in in masura de a vorbi despre proiectul sau de realizare a
unui centru cultural roman in Chile.
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CU MINTE
Noi, oamenii, suntem fascinati de straini, mai ales daca vin de departe si au un aer exotic.
Aceasta curiozitate l-a adus si pe Alvaro Albornoz in Romania, tocmai din Chile. Si nu atat
curiozitatea, cat pasiunea pentru limba romana, dorinta de a invata o limba straina care, desi
i se pare “frumoasa si grea”, merita efortul de a o face cunoscuta in tara sa de origine, Chile,
prin deschiderea unui centru cultural si a unei biblioteci. Acest drum dificil de parcurs, cu
bune si rele, este cel mai bine ilustrat chiar de catre Alvaro Albornoz.
Curiozitatea, in primul rand, v-a adus in Romania din Chile?
Da, din Chile. Am avut un interes special catre limba romana, care este o limba foarte
frumoasa si care, din pacate, nu este cunoscuta si nu este invatata in nicio scoala, nicio
universitate din Chile. In America de Sud, limba romana se invata in foarte putine locuri:
Argentina, Uruguay si Brazilia. Nici macar literatura romana nu este cunoscuta, pentru ca nu
sunt vorbitori de limba spaniola interesati de limba romana, pentru ca nu au acces la un
dialog cultural intre Romania (sau limba romana) si limba spaniola.
Ce v-a atras la Romania? Nici pentru dumneavoastra nu exista legaturi si puteati alege orice
tara din Europa. De ce Romania?
Apropierea mea cu limba romana a fost una intamplatoare. Aveam 15 ani, am gasit o carte
cu cateva cuvinte in limba romana si mi-a placut foarte mult. Am vrut sa o invat si nu am
gasit nicio carte, nimic in limba romana, ceea ce mi s-a parut ciudat, pentru ca mi s-a parut o
limba foarte frumoasa in comparatie cu alte limbi . A trecut timpul si deja nu mai aveam nici o
speranta. Si tot intamplator, dupa 8 ani, la facultate, la biblioteca Universitatii din Chile am
gasit o carte in limba romana “Gramatica limbii romane”, insa aceasta era in limba spaniola…
Si mi-am amintit... si am vrut sa o invat. M-am apucat cu aceasta carte si a urmat un lung
drum. Am vrut sa aflu de ce nu exista carti in limba romana in Chile si am aflat ca, in 1981, a
fost facuta o donatie din partea Ambasadei Romane, o donatie mica de carti despre critica
literara, filosofie, istorie, carti stiintifice in general… dar nu carti de literatura. Nici vorba de
Eminescu, Alexandri sau scriitori contemporani. Am inceput sa cercetez peisajul literaturii
romanesti si am aflat singur care sunt poetii, scriitorii... si asa am aflat de Eminescu, Hasdeu,
Iorga.
Si asa ati ajuns si in Romania…
Am ajuns cu acest scop, da. Mi s-a acordat o bursa de traducator de la Institutul Cultural
Roman (ICR), unde am invatat foarte multe, a fost o experienta foarte frumoasa, dar aveam
si alt scop: sa obtin carti pentru Chile. Am scris mult, am vorbit mult peste tot, am vorbit la
ICR, la Ambasada Chile in Romania, la Institutul de Ligvistica si, in sfarsit, cand nu mai
aveam sperante, singura optiune care ramasese era sa scriu o cerere catre Ministerul
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Afacerilor Externe si sa cer o donatie de carti cu titluri din operele literare ale autorilor
romani, literatura, dictionare, gramatici complete …Toata cultura scrisa romana,.. tot ceea
ce exista.
Nu credeam ca voi reusi, insa stand la Botosani, am aflat ca aceasta donatie a fost aprobata
de catre Ministerul Afacerilor Externe si ca ministerul a cerut alte donatii de carti pe cont
propriu. Cred ca ideea le-a placut, asa ca au cerut carti la ICR, la Institutul de Lingvistica si
Academiei Romane, cu scopul de a infiinta in Chile un centru de studii roman, primul din
America de Sud cu biblioteca de sine statatoare in limba romana, cu scopul ca aceasta sa fie
studiata si, ca un inceput, de a deschide un dialog intre aceste doua culturi si nu doar intre
Chile si Romania, ci si intre America de Sud, care este un continent de limba spaniola, si
Romania.
Sa indraznesc sa va intreb cate carti s-au adunat?
In cererea mea erau aproximativ 600 de titluri, insa sper ca in urma donatiilor sa se fi adunat
circa 1000 de titluri..
Si cum se va concretiza aceasta biblioteca? Exista planuri reale din partea Ministerului
Afacerilor Externe?
Dorinta ministerului este ca toate cartile sa junga in Chile si scopul de a infiinta o biblioteca
sau un centru de studiu al limbii romane sa fie indeplinit. Exista un spatiu pentru aceasta
biblioteca si cred ca multe persoane care au o legatura cu limba romana in Chile si care nu
au fost organizate pana acum vor forma un nucleu, un centru de studiu romanesc.
Sunt curioasa daca, depasind acel inceput de la 15 ani, aveti acum alte planuri de a continua
studiul limbii ramane, cu traduceri din limba romana, de a lucra efectiv cu limba romana.
Da, acum ma ocup cu traducerea operei lui Eminescu. Aici, in Romania am invatat multe
lucruri si m-am obligat sa adun un corpus bibliografic destul de mare despre Eminescu,
pentru ca acesta nu exista in Chile si, ca sa faci o traducere buna a unui lucru bun, trebuie
sa ai un corpus bibliografic bun..Unul dintre scopurile mele a fost sa adun un corpus
bibliografic foarte mare: Creanga,Slavici,Blaga pentru a putea fi studiati cum trebuie.
Cum vede un chilian Romania ,de la ea de acasa?
Chile si Romania nu sunt tari chiar atat de diferite.Cand am ajuns aici prima data, m-am
simtit destul de bine pentru ca poporul roman seamana cu tara mea.
Niciodata nu m-am simtit rau,lumea este foarte,foarte amabila, te ajuta si sunt lucruri foarte
frumoase care nu se vad in toate lumea. Oamenii sunt foarte deschisi si au o predispozitie
pentru a ajuta pe cineva.Eu m-am ratacit foarte mult,totdeauna oamenii au fost deschisi sa
ma ajute. Sunt foarte recunoscator tuturor romanilor. Eu chiar invat limba romana. Nu voi
spune niciodata ca vorbesc bine limba romana; este o limba destul de grea si de frumoasa
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care merita sa fie studiata foarte mult.Ca strain vorbitor de limba spaniola pot sune ca limba
romana este o limba dificila care merita sa fie invatata si studiata cum trebuie.
Asta inseamna ca va veti mai intoarce in Romania?
Da...sigur ca da.. .Am multe proiecte si neaparat trebuie sa ma intorc sa concretizez aceste
proiecte si sa merg inainte cu tot.

