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Lucrarea de față este un nou grăunte în nisipul cercetării, o 

picătură de apă adăugată la oceanul cunoașterii. Această lucrare își 

propune să analizeze elementele de argou, jargon și limbaj licențios 

din opere literare hispano-americane și traducerea acestora în limba 

română. Cum sunt puține opere din America Latină care sunt traduse 

în limba română, a fost destul de dificilă alegerea celor doi autori, 

cubanezul Alejo Carpentier și peruanul Mario Vargas Llosa. De 

altfel, nu sunt multe opere literare hispano-americane care să conțină 

și termeni argotici, înjurături, limbaj colocvial, informal etc. Din 

acest motiv, am ales ca lucrări reprezentative „Recursul la metodă” 

(El recurso del método, 1974) și „Ritualul primăverii” (La 

consagración de la primavera, 1978) două dintre romanele lui Alejo 

Carpentier, respectiv „Orașul și câinii” (La ciudad y los perros, 

1963) și „Sărbătoarea Țapului” (La fiesta del Chivo, 2000) dintre 

operele lui Mario Vargas Llosa. Am ales câte două romane pentru 

fiecare autor pentru a avea suficient corpus în dezvoltarea temei 

alese, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

Ajungând studentă, studiul en détail al limbii și culturii 

spaniole mi-a trezit interesul pentru America Latină, în special pentru 

lumea hispanică și tot ceea ce presupune cultura și civilizația 

hispanică. Am mers către sfera de argou și jargon întrucât este un 

aspect care încă nu a fost explorat în literatură sau din perspectivă 

traductologică, conform cercetării făcute și a bibliografiei studiate. 

După cum vom putea observa, argoul, jargonul, registrul colocvial 

sau informal ne introduc în lumea descrisă de autor și, mai ales, ajută 
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la caracterizarea personajelor și la definirea personalității lor. 

Limbajul informal, colocvial, argoul sau înjurăturile presupun 

eliberarea de constrângeri și limitări, duc la construirea unei 

dimensiuni ironice în planul naratorului sau presupun dezinvoltura 

într-un spațiu al multiculturalității. De asemenea, limbajul licențios 

este o trăsătură specifică, caracteristică fiecărui popor ce contribuie 

la caracterizarea și cunoașterea în detaliu a culturii și civilizației lui. 

În secolul al XIX-lea s-au dezvoltat diverse curente literare în 

Spania (realism, costumbrism, naturalism etc.), iar în America 

hispanică apare începând cu jumătatea secolului al XX-lea un nou tip 

de literatură –el boom latinoamericano– care au implicat o apropiere 

de realitarea descrisă. În acest sens, autorii au surprins nu doar 

realitatea mediului în care trăiau, ci și limbajul claselor sociale cu 

argotisme, vulgarisme sau limbaj licențios1. 

Mario Vargas Llosa a ajuns să ocupe un loc important în 

literatura universală prin arta realistă și poetică, americană și 

universală a operei sale. „Romanul latinoamerican a dat lumii opere 

notabile tocmai pentru că bogăția lui s-a descătușat de criteriile 

provinciale și indulgente care îl controlau”. Vargas Llosa este unul 

dintre cei mai importanți exponenți în viață ai literaturii hispanice și 

se bucură de o multitudine de studii dedicate operei sale. Opera lui a 

suferit schimbări importante față de primele romane apărute în anii 

                                                             
1 Ricardo Senabre, Ascención Rivas, Iñaki Gabaráin (eds.), El lenguaje de la 
literatura (siglos XIX y XX), Editorial Ambos Mundos, Salamanca, 2004, pp. 
275–276. 
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1960. „Pentru a determina dacă gradul de perfecțiune creativă a 

primelor opere a scăzut sau dacă timpurile noi au favorizat și marcat 

opera narativă doar cititorii pot determina, deoarece literatura este 

individuală, subiectivă și liberă”. Romanul La ciudad y los perros 

exercită o putere irezistibilă și o forță centripetă asupra cititorului 

care este „tras într-un râu năvalnic” de acțiunea desfășurată în 

Colegiul Militar „Leoncio Prado” din Lima. Dubla calitate a lui 

Vargas Llosa de a fuziona o poveste interesantă prin experiența 

profundă cu scara valorilor tradiționale prin numeroase tehnici, 

subliniază „forța seducătoare a romanului care aparține artei 

contemporane”. Prin lumea conflictuală și tradițională, forța 

descrierii, „îmbinarea realismului poetic cu naturalismul sau 

existența unui spațiu tradițional și a unui timp conflictual” face ca La 

ciudad y los perros să fie un roman tradițional și contemporan în 

același timp. Opera conține fragmente din lumea obiectivă, un 

„realism critic” și un denunț nu doar asupra metodelor folosite în 

Colegiul Militar „Leoncio Prado”, ci și asupra motivelor din spatele 

acestora. Chiar dacă violența și răul sunt în interiorul liceului, totul 

pleacă din sânul familiilor, din oraș, familii care sunt cuprinse în 

rețeaua de contradicții. Adolescenții împart și scot din ei ceea ce este 

mai rău, iar violența cadrelor militare este falsă și inutilă, neputând 

să-i transforme în „bărbați”2. Romanul La fiesta del Chivo se 

                                                             
2 José Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad, 
Barral Editores, Barcelona, 1970, pp. 11–13, 80–82 și 89–90; Helena Establier 
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încadrează în romanul dictatorial și surprinde ultima zi din viața lui 

Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictator al Republicii Dominicane 

între 1930–1961, și moartea acestuia. Considerat Părintele Patriei, 

Trujillo este descris în roman ca cineva care crede că rolul său este 

de a scoate țara din barbarism și de a o face modernă și civilizată, 

demnă de comunitatea internațională. Autorul portretizează nu doar 

un tiran, ci „un fanatic care se simte îndreptățit să facă orice cu 

scopul de a-și îndeplini obligațiile: un despot, un egocentric convins 

că aproapele este doar un mijloc pentru scopul său”. Cu acest roman, 

Vargas Llosa ajunge în mintea oamenilor „prin ficțiuni și fantezii ale 

unui tiran care a subjugat o țară latinoamericană”3. 

Toată opera lui Alejo Carpentier vibrează la fel de mult și 

evidențiază, în același timp, vocația muzicală și de ziarist a 

scriitorului. Carpentier este, alături de Vargas Llosa și mulți altii, 

unul dintre cei mai importanți scriitori datorită contribuțiilor 

narațiunii spaniole în ceea ce privește „frontiere idiomatice și 

perspectiva tehnică și tematică”. Opera cubanezului încă își păstrează 

vitalitatea și splendoarea. Cultura populară a insulei natale l-a făcut 

pe Carpentier să descopere și să diferențieze societatea cubaneză de 

cea europeană prin „trăsături de proveniență africană combinate cu 

catolicismul și expresiile artistice europene într-un lung și complex 
                                                                                                                                       
Pérez, Mario Vargas Llosa y el Nuevo arte de hacer novelas, Publicaciones 
Universidad de Alicante, segunda edición, Alicante, 1998, p. 172. 
3 Carlos Granés, La revancha de la imaginación. Antropología de los procesos 
de creación: Mario Vargas Llosa y José Alejandro Restrepo, R. B. Servicios 
Editoriales, Consejo Superior de Investigaciones científicas, Madrid, 2008, p. 
82. 
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proces de transculturalizare”. Dualismul aici (America hispanică) – 

acolo (Europa) este un motiv des întâlnit în romanele sale. Această 

dualitate este cel mai bine evidențiată în cele două romane care fac 

scopul analizei noastre. La consagración de la primavera urmărește 

viața Verei, balerină rusă fugită din țara ei natală din cauza 

evenimentelor din 1917, și a lui Enrique, care face parte dintr-o 

familie cubaneză înstărită, dar care se vede obligat să se exileze în 

Parisul anilor 1930, din cauza opoziției față de guvernul lui Gerardo 

Machado. Viața celor doi și a prietenilor acestora este văzută pe 

parcursul celor mai importante evenimente istorice ale secolului XX, 

de la Războiul Civil Spaniol până la revoluția cubaneză și venirea la 

putere a lui Fidel Castro. El recurso del método este un roman 

dictatorial avându-l ca protagonist pe Primul Magistrat, precum și 

alte personaje inspirate din realitatea Americii hispanice. Romanul 

devine astfel o modalitate de înțelegere și de explicare a realității 

latinoamericane. Opera lui Alejo Carpentier, atât literară cât și ca 

eseist, ne face să descoperim un cunoscător al culturii timpului său 

care încearcă „să construiască poduri între America și Europa” 

(motiv regăsit în romanul El recurso del método). Creația estetică are 

un rol important pentru Carpentier, așa încât „adevărul și arta merg 

împreună în concepția literară”. Astfel, Carpentier cere o întoarcere 

la originea literaturii „unde epica și reprezentarea tragică au un loc 
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fundamental în concepția novelistică: necesitatea verosimilității și 

personajele actori”4. 

Pe de altă parte, cel mai mare număr de vorbitori de limbă 

spaniolă se regăsesc pe teritoriul Americii Centrale și de Sud, unde 

sunt 90% dintre hispanici în cele optsprezece țări care au ca limbă 

oficială spaniola: Mexic, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Republica Dominicană, 

Venezuela, Columbia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, 

Argentina și Republica Orientală Uruguay. Nouă state o împart cu 

alte limbi oficiale: Texas, Florida, Puerto Rico, California, Arizona, 

Nuevo México, Nevada, Utah și o parte din Colorado, Wyoming și 

Kansas. Astfel, spaniola este o limba de mare difuziune, ocupând 

locul al doilea în lume ca număr de vorbitori: 442 milioane de 

vorbitori din 31 de țări5. 

Această lucrare nu are ca scop prezentarea exhaustivă a 

noțiunilor teoretice despre limbaj și registre, despre formarea limbii 

spaniole din America hispanică sau diferențele față de cea 

peninsulară (standard), ci evidențierea registrelor folosite (colovial, 

familiar, argotic etc.), a modalităților de traducere și a felului în care 

s-a menținut același registru pentru a reda sensul din textul sursă, 

                                                             
4 Alexis Márquez Rodríguez, Alejo Carpentier ante la crítica, Monte Ávila 
Editores Latinoamericana, Caracas, 2005, pp. VII–VIII; Panamericana Editorial 
Ltd. (editor), Alejo Carpentier: selección de ensayos, Santafé de Bogotá: 
Panamericana Editorial, 1997, pp. XVII–XVIII și 315. 
5 https://www.ethnologue.com/statistics/size, 
https://www.ethnologue.com/language/spa,  consultate la 20 mai 2017. 
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precum și incidența cuvintelor specifice limbii spaniole din America 

Latină. 

Această temă a fost puțin sau deloc studiată, mai ales în ceea 

ce privește literatura. Încă este la început introducerea culturii 

hispano-americane în România, chiar dacă la nivel cultural s-au 

realizat diverse contacte cu lumea hispanică încă din perioada 

comunistă. În zilele noastre, avem acorduri universitare cu centre din 

America Latină, precum și organizații studențești care întăresc 

schimburile culturale cu lumea de peste ocean prin voluntariat sau 

schimburi profesionale. De asemenea, în centrele universitare din 

România se studiază cultura și civilizația Americii Latine, însă nu la 

nivelul din Spania, patria mamă, unde în numeroase centre 

universitare spaniola din America este studiată ca disciplină (spre 

exemplu Universitatea din Oviedo, Asturias, unde am studiat și eu un 

semestru). 

Teza are o structură logică, așa încât partea teoretică oferă 

suportul necesar înțelegerii părții analitice. Astfel, pentru a putea face 

trecerea către analiza propriu-zisă a corpusului, este necesară o 

introducere teoretică. Primul capitol, Elemente de frazeologie și 

traductologie, este menit să realizeze perspectiva teoretică asupra 

argoului, jargonului, limbajului licențios, eufemismelor, precum și 

accepțiunile acestora din lingvistica spaniolă. Tot în acest capitol 

sunt definiți termeni precum americanismo, germanía, caló și alte 

elemente de argou sau limbaj criptic din Spania și din America 

Latină. Pe de altă parte, este importantă o prezentare despre metodele 
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și tehnicile de traducere, precum și câteva elemente introductive 

despre unitățile frazeologice care constituie un tot unitar și sunt 

înrădăcinate istoric în cultura și civilizația unei țări. Traducerea 

reprezintă o formă de mediere culturală între două țări. În cazul de 

față, medierea este mai complexă, deoarece între limba spaniolă din 

America hispanică și cea peninsulară, considerată standard, există 

diferențe. 

Capitolul al doilea, Operă și stil – repere bibliografice, este 

menit să ne introducă în viața și opera celor doi autori, precum și în 

lumea din cele două romane alese la fiecare dintre ei: „Recursul la 

metodă” (El recurso del método) și „Ritualul primăverii” (La 

consagración de la primavera) la Alejo Carpentier, respectiv „Orașul 

și câinii” (La ciudad y los perros) și „Sărbătoarea Țapului” (La fiesta 

del Chivo) pentru Mario Vargas Llosa. Pentru a avea un echilibru 

structural și pentru a avea un corpus considerabil, pe care să se poată 

lucra și concluziona, am optat pentru câte două romane. Tot în acest 

capitol sunt menționate elementele bibliografice și de stil ale fiecărui 

autor și elementele constitutive ale romanelor, precum registrul 

utilizat, stilistica, o scurtă caracterizare și prezentare a personajelor și 

tipologiei acestora, acțiunea etc.  

În cadrul capitolelor doi, trei și patru romanele sunt 

distribuite cronologic în subcapitole, după anul apariției. Pentru 

Alejo Carpentier avem El recurso del método, care apare în 1974, iar 

traducerea de Dan Munteanu în 1977, și La consagración de la 

primavera, din 1978, cu traducerea românească din 1986 de Dan 
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Munteanu. La Vargas Llosa  avem romanul La ciudad y los perros, 

care apare în anul 1963, cu traducerea în limba română din anul 1992 

de Coman Lupu, și La fiesta del Chivo, din anul 2000, cu prima 

traducere în anul 2002, de Luminița Voina-Răuț și Mariana Sipoș, și 

cea de a doua de Gabriela Ionescu în 2014. După cum se poate 

observa, traducerile romanelor lui Carpentier apar în perioada 

comunistă, iar cenzura din acea perioadă nu a fost permisivă în ceea 

ce privește folosirea cuvintelor argotice, obscene și vulgare în texte 

literare sau traduceri, însă traducătorul a realizat o traducere 

rezonabilă. 

Următoarele două capitole, Alejo Carpentier: elemente 

argotice în traducerea literară și Mario Vargas Llosa: analiza 

corpusului de argou, jargon, limbaj licențios cuprind corpusul 

pentru fiecare roman în parte și analiza acestora. Pentru fluidizarea 

textului am recurs la clasificarea corpusului în funcție de părțile 

corpului, caracteristici fizice, caracteristici psihice, denumiri de 

persoane, funcții fiziologice și trăiri, activități, înjurături și altele. În 

cadrul clasificării cuvintele sunt ordonate alfabetic. Această 

clasificare are și rolul de a face mai ușoară găsirea termenilor prin 

gruparea lor în funcție de ceea ce exprimă. Corpusul este pus în 

context, iar acest lucru este evidențiat printr-un tabel în care sunt, în 

paralel, expuse fragmentele din textul sursă și din cel țintă. Aceste 

structuri și aranjamente se vor putea observa de-a lungul capitolelor 

trei și patru, în care sunt inventariate contextele și analizate cuvintele 

din cele patru romane. De asemenea, voi preciza și opțiunea mea de 
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traducere acolo unde este cazul și consider că propunerea mea 

contribuie la îmbunătățirea traducerii sau apropierea de sensul 

textului sursă. Explicația și sensul din dicționarele spaniole va fi 

redată în limba română (trad.n.), însă la glosar se poate consulta 

explicația în limba spaniolă, din dicționarele explicative spaniole. 

Glosarul va cuprinde toate cuvintele din cele patru romane care fac 

subiectul prezentei teze. Interesul este focalizat asupra modalităților 

și tehnicilor de traducere și a felului în care s-a menținut sensul 

textului sursă, așa încât să fie redat cât mai fidel mesajul în limba 

țintă, precum și registrul cuvintelor spaniole și cum a fost menținut în 

textul țintă.  

Ultimul capitol, Analiză comparativ-contrastivă a 

corpusului: Alejo Carpentier vs. Mario Vargas Llosa, este dedicat 

inventarierii corpusului, și anume: determinarea numărului total de 

cuvinte și expresii, numărul de cuvinte folosite din limbajul familiar, 

colocvial, argotic etc., incidența americanismelor sau a cubanismelor, 

precum și a altor cuvinte care sunt specifice doar într-o anumită țară 

din America hispanică, determinarea procentajului cuvintelor care au 

două sau mai multe repetiții în text, cuvintelor care sunt vulgare, 

obscene sau peiorative, câte eufemisme au fost identificate în textul 

sursă, termeni care se regăsesc în ambele romane etc. Această analiză 

este realizată pentru fiecare roman în parte, iar la sfârșit s-a realizat 

perspectiva contrastivă și comparativă între Carpentier și Vargas 

Llosa: termeni care se regăsesc atât în corpusul analizat la 
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Carpentier, cât și în cel de la Vargas Llosa, sau tehnicile de traducere 

aplicate. 

Explicația cuvintelor din limba spaniolă este dată în limba 

română, iar la Glosar vor fi inventariate toate cuvintele și va fi 

introdusă definiția din dicționarul sau dicționarele care au fost 

consultate pentru explicarea acestora. În Anexe, am inclus o serie de 

hărți și imagini sugestive care vin în completarea imaginii Americii 

Latine. 

 

Concluzii – Obiectivele lucrării  

După analiza corpusului de cuvinte și expresii licențioase, se 

poate observa faptul că diferențele dintre limba spaniolă peninsulară 

(standard) și limba spaniolă din America hispanică sunt ilustrate în 

fiecare pagină a literaturii fostului Imperiul Colonial Spaniol. Se 

regăsesc cuvinte specifice teritoriului Americii hispanice, denumite 

americanismos (americanisme), dar și cuvinte care au fost folosite cu 

sensul pe care l-au deprins pe teritoriul de peste ocean, sau sunt 

specifice doar unei anumite zone sau țări de pe vastul continent 

central și sud american.  

La cele două romane ale lui Alejo Carpentier s-au folosit:  

 în romanul Recursul la metodă 12 americanisme, 10 cuvinte 

cu sensul din limba spaniolă din America, 5 cubanisme, 

2 venezuelisme și 2 cuvinte cu sensul din limba 

spaniolă din Venezuela, 2 mexicanisme, un cuvânt din 
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limba spaniolă din El Salvador și un cuvânt cu sensul 

din limba spaniolă din Republica Dominicană; 

 în romanul Ritualul primăverii am intâlnit 9 americanisme, 5 

cubanisme, un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din 

Cuba, un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din 

Panamá.  

De asemenea, numărul americanismelor, 12 din totalul de 83 

de cuvinte și expresii, este mai mare în primul roman, față de al 

doilea, în care s-au utilizat doar 9 din 72. Având în vedere faptul că 

prin persoana Primului Magistrat autorul creează un prototip al 

dictatorului, inspirându-se din mai multe figuri de pe continentul 

Americii Latine, în Recursul la metodă am găsit și 5 cubanisme, 2 

venezuelisme și 2 cuvinte cu sensul din limba spaniolă din 

Venezuela, 2 mexicanisme, un cuvânt din limba spaniolă din El 

Salvador și un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din Republica 

Dominicană. Cum acțiunea din Ritualul primăverii îl are ca 

protagonist pe cubanezul Enrique, din corpusul analizat de 72 de 

cuvinte și expresii am depistat 5 cubanisme și un cuvânt utilizat cu 

sensul din limba spaniolă din Cuba.  

Și în romanele lui Mario Vargas Llosa se găsește un număr 

important de americanisme: 

 în romanul Orașul și câinii sunt din totalul de 150 de cuvinte 

și expresii analizate: 28 de americanisme, 22 de cuvinte 

cu sensul din limba spaniolă din America hispanică, 5 
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peruanisme, 9 cuvinte cu sensul din limba spaniolă din 

Perú și un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din 

Venezuela; 

 în Sărbătoarea Țapului din cele 70 de cuvinte și expresii sunt 

4 americanisme, 6 cuvinte cu sensul din limba spaniolă 

din America hispanică, un cuvânt cu sensul din limba 

spaniolă din Republica Dominicană, un cuvânt cu 

sensul din limba spaniolă din Cuba, un cuvânt cu sensul 

din argoul peruan și un cuvânt din limba spaniolă din 

Bolivia. 

 

O1: Se folosesc mai mulți sau mai puțini termeni de limbaj 

licențios în zona insulară decât pe continent? 

Putem afirma pentru cazul de față, în urma analizei făcute, că 

ponderea mai mare este pe continent, mărturie fiind corpusul 

identificat în romanele peruanului Vargas Llosa de 220 cuvinte și 

expresii. În cazul lui Carpentier sunt 155 de cuvinte și expresii 

analizate. În ciuda cuvintelor și expresiilor care se întâlnesc în 

ambele romane atât pentru Carpentier, cît și pentru Vargas Llosa, 

corpusul licențios este mai numeros în cazul romanelor peruanului. 

Această diferență se datorează temei abordate, contextului povestirii, 

dar și provenienței personajelor care participă la acțiune.  

La Alejo Carpentier avem de-a face cu un roman dictatorial, 

Recursul la metodă, în care dictatorul este personajul principal. 

Autorul abordează cele două teme predilecte operei sale în mod 
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direct –figura dictatorului și antagonismul Lumea Nouă – Lumea 

Veche– și face ca perspectiva să fie ironică și comprehensivă 

aplicând realul miraculos și detașarea. Pe de altă parte, romanul 

Ritualul primăverii, îmbină muzica și epica pe parcursul acțiunii care 

scoate în evidență evoluția societății cubaneze cu problemele 

specifice pe parcursul celor mai importante evenimente ale secolului 

al  XX-lea. Așadar, în conturarea imaginii continentului 

latinoamerican, Carpentier utilizează limbajul licențios într-un 

procent semnificativ în comparație cu totalul de cuvinte analizate în 

fiecare roman al său. 

Mario Vargas Llosa ne introduce în viata adolescenților din 

liceul militar „Leoncio Prado” din Lima și pune accent pe argoului 

peruan și pe limbajul licențios specific fiecărei pături sociale cu 

romanul moral Orașul și câinii. Autorul ne readuce în planul 

romanului dictatorial cu Sărbătoarea Țapului în care narează ultima 

zi din viață lui Rafael Trujillo și moartea, dictator care a fost la 

putere timp de 30 de ani în Republica Dominicană. Revenind în 

cadrul social-politic, limbajul licențios nu se lasă așteptat, mai ales 

spre finalul romanului. Multiplicitatea punctelor de vedere ale 

narațiunii lui Mario Vargas Llosa scoate în evidență compromisul 

ontológico-umanist față de toți oamenii din toate locurile: 

perspectiva circumstanțială merge alături de conștiința care ne spune 
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că realitatea umană este revelatoare și omul este mijlocul prin care se 

realizează totul6. 

 

O2: În ce măsură cei doi autori folosesc cuvinte și expresii 

identice în romanele lor? 

 S-au identificat elemente comune atât între autori, cât și între 

romane. Corpusul analizat la Alejo Carpentier are numeroase cuvinte 

și expresii comune cu corpusul analizat la Vargas Llosa, și anume 33 

de cuvinte sau expresii comune: ¡(qué) carajo!, ¡caray!, ¡coño!, 

amariconado, cabrón, cagar, celestina, cochino, cojón, comemierda, 

estúpido, fregar, hijo de puta, idiota, imbécil, irse al carajo, joder, 

jodido, la puta que te/lo/los parió, maldito, maricón, mariconería, 

mear, mierda, miserable, mugriento, pendejada, pendejo, porquería, 

puto(a), riñones, tirar, un carajo. Conform datelor expuse, în cazul 

cubanezului Carpentier se înregistrează un total de 155 de cuvinte și 

expresii pentru cele două romane, iar la Vargas Llosa un total de 220 

în cele două opere.  

Între cele două romane ale lui Carpentier se regăsesc 32 de 

cuvinte comune: (importar) un carajo, (irse) al carajo, ¡(qué) 

carajo!, a casa del carajo, basura, buscona, cabrón, cagar, chusma, 

cochino, cojón, coño, cretino, hijo de puta, idiota, imbécil, jodedera, 

joder, jodido, maldito, mandar al cuerno, maricón, mear, mierda, 

                                                             
6 Helmy F. Giacoman, José Miguel Oviedo (editores), Homenaje a Mario 
Vargas Llosa. Variaciones interpretativas en torno a su obra, Artes Gráficas 
Ibarra: Madrid, L. A. Publishing Company: New York, 1971, pp. 13–14. 
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mierdero, miserable, pendejada, pendejo, puñeta(a), puñetero, puta, 

putear.  

La Vargas Llosa sunt doar 20 de cuvinte și expresii comune 

între romanele analizate: ¡(qué) carajo!, baboso, cabrón, carajo, hijo 

de puta, huevos, idiota, imbécil, joder, la puta que lo/te parió, 

maldita sea, maldito, marica, maricón, mierda, miserable, pendejo, 

porquería, puto(a), tirar. 

 

O3: Se folosesc mai multe americanisme, peruanisme, 

cubanisme sau expresii specifice țării natale sau altor țări vorbitoare 

de spaniolă? 

Ambii autori au număr considerabil de expresii care se 

utilizează în America hispanică. În ansamblu, Vargas Llosa 

utilizează mai multe americanisme sau cuvinte cu sens din limba 

spaniolă din America hispanică decât Carpentier. Dacă în cele două 

romane ale lui Vargas Llosa sunt în total 32 de americanisme și 28 

de cuvinte și expresii cu sens din limba spaniolă din America 

hispanică, la Carpentier avem un total de 21 de americanisme și 10 

cuvinte cu sensul din limba spaniolă din America. 

Pe de altă parte, putem observa tendința de a utiliza mai 

degrabă termeni specifici țării natale, și mai puțin termeni specifici 

altor țări: 

 în romanul Recursul la metodă 5 cubanisme, 2 venezuelisme 

și 2 cuvinte cu sensul din limba spaniolă din Venezuela, 

2 mexicanisme, un cuvânt din limba spaniolă din El 



17 

 

Salvador și un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din 

Republica Dominicană; 

 în romanul Ritualul primăverii sunt 5 cubanisme, un cuvânt 

cu sensul din limba spaniolă din Cuba, un cuvânt cu 

sensul din limba spaniolă din Panamá.  

 în romanul Orașul și câinii am întâlnit 5 peruanisme, 9 

cuvinte cu sensul din limba spaniolă din Perú și un 

cuvânt cu sensul din limba spaniolă din Venezuela; 

 în romanul Sărbătoarea Țapului se regăsesc un cuvânt cu 

sensul din limba spaniolă din Republica Dominicană, 

un cuvânt cu sensul din limba spaniolă din Cuba, un 

cuvânt cu sensul din argoul peruan și un cuvânt din 

limba spaniolă din Bolivia. 

 

O4: Ce metode de traducere s-au utilizat și în ce măsură s-a 

păstrat același registru și în limba română? 

 A fost indeplinit și acesta cu succes, cu mențiunea că 

traducerea nu presupune întotdeauna echivalarea unu la unu, iar 

registrul s-a păstrat și în limba română și s-a căutat cuvântul potrivit 

în redarea sensului din limba spaniolă. Pe parcursul analizei s-au 

făcut precizări și propuneri de schimbare a termenilor folosiți de 

traducători. 

Din punct de vedere al metodelor de traducere folosite, 

precizăm că s-a aplicat în numeroase cazuri traducerea literală. 
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Pentru romanul Orașul și câinii sunt 34 de cuvinte pentru care s-a 

folosit traducerea literală cu echivalentul românesc. În romanul 

Sărbătoarea Țapului sunt 24 de traduceri literale. La romanele lui 

Carpentier situația este asemănătoare: 22 de traduceri literale în 

Recursul la metodă și 29 în Ritualul primăverii. La celelalte cuvinte 

și expresii s-au aplicat în toate romanele combinații de două sau mai 

multe tehnici de traducere în funcție de complexitatea acestora sau de 

context. Menționăm că alături de traducerea literală s-au aplicat 

adaptarea și filtrarea culturală, parafrazarea, modularea, schimbul de 

simbol sau compensarea. S-au folosit și alte combinații de tehnici, 

precum parafrazarea și modularea, modularea liberă cu schimbul de 

simbol și parafrazare, parafrazarea cu schimbul de simbol și 

transpoziție, modularea alături de schimbul punctului de vedere, 

parafrazarea alături de traducere literală și explicitare, parafrazarea 

cu naturalizarea și filtrarea culturală, echivalența, schimbul de unitate 

cu transpoziția și modulația liberă/opțională, traducerea literală 

alături de transpoziție și filtrare culturală sau schimb de simbol, 

explicitarea alături de parafrazare, parafrazarea cu modulația liberă și 

schimbul de unitate, adaptarea culturală cu parafrazarea și 

transpoziția, parafrazarea cu echivalența și schimbul punctului de 

vedere, parafrazarea cu modulația liberă și adaptarea culturală, 

naturalizarea alături de filtrarea culturală, adaptarea culturală și 

parafrazarea, traducerea literală alături de schimbul de simbol, 

adaptarea culturală și parafrazarea, filtrarea culturală și modulația, 
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filtrarea culturală cu parafrazarea și modulația sens-rezultat, 

naturalizarea alături de adaptarea culturală și echivalență etc.  

Putem observa că în traducere este dificil de transpus o 

realitate culturală, așa încât să fim fideli cititorului prin redarea 

sensului și mesajului din textul sursă, dar și autorului pentru a nu 

denatura sau a modifica în vreun fel ceea ce transmite prin textul său. 

În cazul limbajului licențios, argoului, jargonului traducerea devine 

dificilă, deoarece se știe cât de complicat este a reda în traducere 

aceste elemente cultural-istorice, specifice fiecărei țări în parte, 

pentru că nu exsită o echivalență totală de termen pe termen. 

Traducătorii caută și încearcă să redea termenul cel mai apropiat de 

sensul celui străin, folosindu-se de sinonimie semantică, familie sau 

câmp lexical și toate instrumentele lingvistice, gramaticale, alături de 

dicționare explicative, de argou, de sinonime, dicționar spaniol-

român, dicționar explicativ spaniol sau de americanisme pentru a 

realiza o variantă cât mai aproape de perfecțiune. 

Așadar, se poate constata cum normele gramaticale 

peninsulare sunt menținute în limba spaniolă de peste ocean, chiar 

dacă evoluția ei a fost diferită din cauza influenței limbilor indegene 

ale marilor Imperii –Incaș, Aztec și Mayaș–, precum și a originii 

colonizatorilor care erau preponderent din Andaluzia și Extremadura, 

precum și a imigranților europeni sau a sclavilor negri (în special în 

zonele de coastă și insulare). 
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