DISCURSUL PREȘEDINTELUI FEDERAȚIEI ASOCIAȚIILOR DE ROMÂNI
DIN SPANIA, DOMNUL MIGUEL FONDA ȘTEFĂNESCU

Cu ocazia inaugurării acestui modest colţişor de carte spaniolă la prestigioasa
Universitate Lucian Blaga din Sibiu, aş dori să îmi exprim gândurile în legătură
cu ceea ce reprezintă materializarea dorinţei pe care am avut-o la Federaţia
Asociaţiilor de Români din Spania (FEDROM) şi anume, iniţierea unui flux de
schimburi şi interacţiuni între două culturi, care ,datorită istoriei recente - istoria
poporului ( nu a acelora care figurază în arhivele oficiale, împăraţi, regi,
preşedinţi sau bravi soldaţi) care întotdeauna este cea mai importantă, şi cu
atât mai mult în cazul României şi Spaniei, şi care este compusă de cele câteva
sute de mii de români şi mii de spanioli care trăiesc şi muncesc în afara statului,
care citesc şi comunică în limba ţării care i-au adoptat.
Informaţia, din punct de vedere tehnic, ştiinţific şi literar este foarte importantă.
Spunea Jean François Revel, în cartea sa ” Cunoaşterea inutilă” : Prin urmare,
este interesant de investigat prevalenţa cunoaşterii, precizia şi bogaţia sa de
fiecare dată tot mai amplă şi mai rapidă, care a contribuit, cum era şi firesc, la o
rânduirie a umanităţii în sine mai judicioasă. Problema este cu atât mai
importantă având în vedere perfecţionarea accelerată a tehnicilor de transmisie
şi creşterea continuă a numărului de persoane care se vor beneficia de
acestea, vor face din secolul 21 perioada în care informaţia constituie epicentrul
civilizaţiei.”
Cărţile, fără a subaprecia celelalte mijloace de difuzare a informaţiei, sunt
sămânţa informaţiei, miezul INFORMAţIEI, cu majuscule.
România, în istoria sa recentă, de dragul modei şi datorită unei politici
inteligente desfăşurată de administraţia franceză, a fost pământ de colonizare a
limbii franceze. Astăzi, această colaborare culturală, este destul de nostalgică,
şi vitalitatea limbii lui Rebreanu şi Coşbuc circulă prin alte teritorii.
Credem în înfrăţirea dintre limba spaniolă şi limba română, credem ca sunt
mulţi români care au trăit un număr de ani în Spania sau în America Latină şi
care nu vor să piardă legătura cu limba lui Cervantes sau Garcia Marquez.
Credem în dezvoltarea limbii spaniole în cadrul studiilor superioare din
România, dar şi în cadrul afacerilor şi al investiţiilor economice, afacerilor şi
instituţiilor publice între cetăţenii şi instituţiilor ambelor ţări.
Cartea, care a obţinut sprijinul necondiţionat din partea noilor tehnologii şi care
observăm cum se adaptează biblioteciilor tradiţionale, este mediul de transport
al inteligenţei care prin intermediul imaginaţiei, pune în mişcare tot ce este mai
bun în noi înşine.

Toate acestea nu ar fi fost posibile fără munca inteligentă şi neobosită a
doamnei Cristina Vlaşin, directoarea bibliotecii Lucian Blaga a Federaţiei
Asociaţiilor de Români din Spania (FEDROM).
Dorim să mulţumim doamnei Tudora Şandru Mehedinţi, profesor, hispanista,
traducătoare şi femeie remarcabilă pentru prezenţa şi sprijin.
Dorim, de asemenea, să aducem mulţumiri Secretariatului de Stat al Culturii din
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului, ai cărui funcţionari şi responsabili au
făcut posibilă realizarea acestui vis al nostru, care trebuie să continue, cu
menţinerea acestui spaţiu prin ”hrănirea” cu cărţi şi materiale audiovizuale.
Credem ca sprijinul trebuie sa continue, cu inaugurarea a altor secţii de carte în
limba spaniolă în alte biblioteci din România, după cum şi-au manifestat dorinţa
biblioteci ca Biblioteca Judeţeană ”Panait Cerna” din Tulcea sau Biblioteca
judeţeană ”Lucian Blaga” din Alba Iulia , cealaltă parte a visului nostru ar fi să
putem deschide biblioteci de cărţi în limba română în Spania, dar aceasta este
o altă discuţie pentru alt moment.
Mulţumim de asemenea direcţiunii Bibliotecii Universitare şi în special doamnei
Rodica Volovici pentru ajutorul necondiţionat şi constant, Universităţii,
Rectoratului.
Last but not least, mulţumirile noastre excelenţei sale dlui. Ramiro Fernandez
Bachiller, ambasadorul Spaniei în România, dlui. Preşedinte al Consiliului
Judeţean Sibiu, Ioan Cindrea.
Cele mai alese gânduri,
Miguel Fonda Ştefănescu
Preşedinte
Federaţia Asociaţiilor de Români din Spania

