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EuroART-ul r`de [i pl`nge
sub m\[ti interna]ionale    
 regina festivalului a fost „D’ale

carnavalului”, piesa lui I. L. Ca-

ragiale, jucat\ de Teatrul Karov

din Tel Aviv pagina 12

Ce ne facem cu profitul
morilor de v`nt 
 fiindc\ posmagii da]i de

Uniunea European\ nu s`nt

muie]i, ne r\m`n `n g`t

 fondurile din care ne-am

putea construi palate le ram-

burs\m `nainte de a le primi  
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S-au stabilit cifrele de
[colarizare 
 la nivel de licen]\ vor fi alocate

62.400 de granturi, `ns\ nu se

cunoa[te exact valoarea lor

 Hot\r`rea de Guvern  nu spe-

cific\ dac\ se va p\stra sistemul

propus de fostul ministru Baba
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Un spirit deghizat al Satanei trebuie s\ lo-
cuiasc\ `n Moldova asta a noastr\, din mo-
ment ce tulbur\rile mai ad`nci ale neamului ce
au plecat de aici s`nt premiate la Cannes. Cris-
tian Mungiu, ie[ean, este regizorul care a f\-
cut ca a[a-numitul realism al societ\]ii noastre
s\ rezoneze `n con[tiin]a interna]ional\ cu dra-
ma moral\ de cea mai ̀ ncarnat\ sorginte. Dac\
„4 luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zile” a c`[tigat Palmes
d’Or-ul `n 2007 pe seama ilustr\rii explicite a
tabu-ului practicii avortului ̀ n perioada comu-
nist\, anul acesta, „Dup\ dealuri” a venit iar\[i
s\ `nscrie `n punctul sensibil al controverselor
legate de problematica vie]ii [i-a mor]ii, cu un
premiu pentru scenariu [i dou\ pentru inter-
pretare `n rol feminin. 

Dou\ femei aflate `ntr-o rela]ie pseudo-e-
rotic\,  transpuse sub dominan]a unui Raspu-
tin autohton [i o exorcizare fatal\, concretiza-
te `ntr-un caz real, un subiect de pres\ ultra-
exploatat [i, mai apoi, un „roman jurnalistic”
al Tatianei Niculescu Bran au fost mizele u-
nei noi lovituri pe pia]a interna]ional\ a filmu-
lui. Desigur c\ Mungiu, `mpreun\ cu actri]ele
Cosmina Stratan [i Cristina Flutur, ie[ence
[i ele, nu s-au `nscris `n jocul produc]iei la ca-
re s-au `nh\mat `n linia unei previzibile pro-
duc]ii hollywoodiene. Drama s-a construit pe
spinarea spiritului frust, aproape sterp al zone-
lor acestora de c`mpie arse de soart\ `n care
cre[te numai buruiana destinului de-un absurd
ce s-ar sufoca de prea multe stereotipuri ale
fic]iunii. {i se pare c\ asta marcheaz\ [i suscit\
deopotriv\ opinia public\ de peste hotare (cel
pu]in `n grani]ele celor europene).

Altfel spus, noi tr\im `n proximitatea noas-
tr\ spa]io-temporal\ subiectul de pres\ [i su-
biectul cinematografic deopotriv\, fiind un soi
de epicentru al happening-ului al c\rui formi-
dabil instrinsec este de cea mai dens\ notorie-
tate. Cre[tem cu sim]ul dramei `n vene, `ns\
pu]ini dintre noi reu[esc s\-l exprime [i s\-l
redea `n manier\ artistic\ [i s\-l v`nd\ pe pia]\.
Poate c\ Mungiu nu face nimic `n ochii celor
neaviza]i `n critica cinematografic\, [i nici
cele dou\ actri]e plecate de pe b\ncile facult\-
]ilor ie[ene nu s`nt excep]ionale. ~ns\ ele, dup\
cum a precizat [i Mungiu au spiritul acela ca-
re integreaz\, prin `nf\]i[are, mimic\, gestic\
[i manifestare fireasc\, la nivel originar, de-
monii lui Dostoievski `n amestecul acela pur
de angelic cu diavolesc. 

Tanacu este o comun\ din jude]ul Vaslui,
din regiunea Moldovei, din Rom=nia. Acolo,
undeva, dup\ ni[te dealuri, se zice c\ o femeie
ar fi fost exorcizat\ p`n\ la moarte de un preot
cu o voca]ie `ndoielnic\. Mungiu `ns\ nu tra-
ge concluzii, scopul lui nu este s\ dea verdic-
te. Finalul filmului „Dup\ dealuri” este puter-
nic [i deschis. Scenariul nu este gonflat, nici
ultra-dramatizat, frapeaz\, dup\ cum spuneam,
printr-o `nalt\ defini]ie `n reflectarea realit\]ii.
{i inglobeaz\ ideea conform c\reia „pe lista cu
printre cele 464 de p\cate stabilite de Biserica
Ortodox\ nu figureaz\ [i cel al indiferen]ei.
Un alt detaliu frapant este c\, ̀ n urm\ cu cinci-
sprezece ani, lista acestor p\cate era mult mai
scurt\, deci a crescut `n societatea de acum.
Dup\ 50 de ani de comunism, oamenii [i-au
pierdut liberul arbitru. S`nt anestezia]i” (sursa:
Filmreporter.ro). ~n acest caz ne este `ng\duit
s\ mai facem avorturi nepermise [i p\cate inad-
misibile. M\car pentru a ne manifesta liber-
tatea de con[tiin]\ a c\rei fatalit\]i nu poate fi
mai dur\ dec`t moartea `n sine.

Laura PP|ULE}

EDITORIAL
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Filmul „Dup\ dealuri” al lui Cristian Mungiu a c`[ti-
gat azi noapte, 27 mai, la a 65-a edi]ie a Festivalului Inter-
na]ional de Film de la Cannes, premiul pentru „Cel mai
bun scenariu” [i „Cea mai bun\ actri]\ `n rol principal” –
`nm`nat actri]elor Cosmina Stratan [i Cristina Flutur. Ce-
le dou\ tinere, originare din Ia[i, au debutat `n cinemato-
grafie cu rolurile din acest film. P`n\ acum, Cristina Flu-
tur a interpretat numai `n piese de teatru, fiind actri]\ la
Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, iar Cosmina Stratan,
dup\ ce a absolvit cursurile Departamentului de Jurna-
lism [i {tiin]e ale Comunic\rii din Ia[i, a plecat s\ studieze
teatrul [i cinematografia la Bucure[ti.

pagina 13

EVENIMENT Rom=nii iau premii „Dup\ dealuri”

Singura bucurie a copiilor este am\girea jocului

 nu caut lini[tea,
s`nt un om dinamic,
viu, pasional 
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 povestea ccopiilor ll\sa]i `̀n uurm\ dde pp\rin]ii ccare ppleac\ lla mmunc\ `̀n sstr\-
in\tate nnu eeste uuna ccu ssf`r[it ffericit  Alexandru aavea ttrei aani cc`nd mmama
sa aa pplecat, ddar nnici aasta nnu `̀[i mmai aaminte[te  R\zvan aa rr\mas ccu bbunica,
mama ssa eeste ppeste ggrani]e ss\ llucreze, iiar ttat\l ss\u `̀n ssat, ddar nnu vvorbesc

Am c`ntat `ntotdeauna cu o 
pasiune care te poate st\p`ni

Filmul de dup\
dealurile Ia[ului

interviu ccu ssoprana
Mioara CCortez

Armata electoral\ a
`nceput mar[ul 
 `n fiecare col] de ora[ [i sat se

simte  c\ au `nceput alegerile

 nici o lozinc\ nu-i poate scoate

pe oameni din ale lor pagina 4

Cristian Mungiu, c`[tig\tor
multiplu la Cannes

Cum s-a r\spl\tit
curajul de a r\m`ne

singur acas\
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~n coloan\,
adunarea

Asocia]ia Liga Studen]ilor
de la Universitatea „Petre An-
drei” din Ia[i (ALSUPA) a ade-
rat la Uniunea Studen]ilor din
Rom=nia (USR), `n cadrul celei
de a XXVII-a edi]ii a Adun\rii
Generale a federa]iei. Evenimen-
tul s-a desf\[urat pe data de 12
mai [i a avut loc la Bucure[ti, la
Palatul Parlamentului, unde
ALSUPA a primit 53 de voturi
pentru, trei ab]ineri [i nici un vot
`mpotriv\.

„Pentru noi, acest pas este
unul foarte important pentru a fi
mai puternici, noi c\ut`nd o voce
prin care s\ ne facem auzi]i [i mai
c\uta]i chiar [i la nivel na]ional”,
a declarat Viorel Hu]anu, pre[e-
dintele ALSUPA.

Acesta a mai ad\ugat c\, `n
decizia ligii, a contat at`t faptul c\
USR este o federa]ie f\r\ impli-
ca]ii politice c`t [i c\ la pre[eden-
]ia ei se afl\ Cristian Retegan,
student la o universitate privat\
(Universitatea Rom=no-Ameri-
can\). „Am f\cut aceast\ trecere
`n primul r`nd pentru c\ e prima
federa]ie care are deschidere [i
chiar vor s\ colaboreze cu ligi
studen]e[ti din universit\]ile pri-
vate”, a conchis Viorel Hu]anu.

Uniunea Studen]ilor din
Rom=nia (USR) are la activ 78
de asocia]ii membre, cu o acope-
rire de 52% `n toate zonele ]\rii,
ale c\rei ac]iuni se `mpart `n trei
categorii: sindicale, academice [i
civice.

Iulian BB~RZOI

Pe 3 iunie, absolven]ii promo]iei
2012 a universit\]ilor de stat din Ia[i
vor participa la cea de a [asea edi]ie
a „Zilei Absolventului”. ~n acest an,
defilarea este organizat\ de c\tre AB-
plus Events, `n colaborare cu insti-
tu]iile de ̀ nv\]\m`nt superior ie[ene,
`n cadrul t`rgului educa]ional Ia[i
Educational Trade Show (IETS).
Mar[ul absolven]ilor va urma tra-
seul Copou, strada Arcu / L\pu[-
neanu, Bulevadrul {tefan cel Ma-
re, Pia]a Na]iunii, esplanada Univer-
sit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i,
unde se va desf\[ura [i concertul
trupei TAXI, invitat\ `n acest an la
manifesta]ie.

„Ne dorim s\ fie un eveniment
unic, pentru c\ vrem s\ le ar\t\m
studen]ilor c\ «Ziua Absolventului»
nu este numai o zi a distrac]iei, ci

poate fi o zi solemn\ [i distractiv\,
la fel cum s`nt evenimentele din ma-
rile centre universitare ale lumii. Da-
c\ anul trecut au fost `n jur de 4000
de participan]i, ne dorim ca [i `n acest
an s\ fie la fel de mul]i, deoarece este
o manifesta]ie diferit\ de cele de p`n\
acum, aleg`nd ca petrecerea s\ se des-
f\[oare pe esplanada de la UMF”, a
explicat Dana Chiru de la ABplus,
coordonator IETS [i organizator al
„Zilei Absolventului 2012”.

Coad\ lla ccoroni]\
Evenimentul se `ncadreaz\ `n su-

ita de manifest\ri organizate `ntre 1
[i 3 iunie, ̀ n cadrul festivalului de edu-
ca]ie IETS. De-a lungul celor trei
zile, Sala Pa[ilor Pierdu]i a Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i va g\zdui Expo-

zi]ia de Oferte în Educa]ie, în ca-
drul c\reia institu]iile de înv\]\mînt
superior [i preuniversitar, precum [i
cele pentru înv\]\mînt specializat, î[i
vor prezenta oferta pentru anul uni-
versitar, respectiv [colar, 2012-2013.
Tot atunci, centrele culturale [i aso-
cia]iile studen]e[ti î[i vor expune pla-
nurile de activit\]i practice, recre-
ative [i cele de aptitudini, precum [i
oferta de tabere educa]ionale. Din
seria de expozi]ii vor mai face parte
[i cea de Produse, Servicii [i Tehno-
logii în Educa]ie, organizat\ în ace-
ea[i perioad\, tot în Sala Pa[ilor Pier-
du]i, dar [i Tîrgul de Carte, disponi-
bil pentru vizitare în toate cele trei
zile în parcul Corpului B al UAIC.

La evenimentele din Gala Edu-
ca]iei Ie[ene vor fi premia]i elevii,

studen]ii, masteranzii [i doctoranzii
cu rezultate excep]ionale. Manifes-
t\rile sînt organizate cu sus]inerea
Ministerului Educa]iei, Culturii,
Tineretului [i Sportului (MECTS)
[i în parteneriat cu toate universit\-
]ile de stat ie[ene. Printre personali-
t\]ile care vor lua parte la cele trei
zile de manifest\ri se vor num\ra rec-
torii [i prorectorii celor cinci uni-
versit\]i de stat, directorii celor mai
importante colegii ie[ene, reprezen-
tan]ii institu]iilor culturale de stat [i
private din jude] [i reprezentan]i ai
MECTS, care urmeaz\ s\ î[i con-
firme participarea.

Laura-EElena BBEJINARIU
Anca TTOMA

 mar[ul se va `ncheia pe esplanada din fa]\ de la
Medicin\, unde studen]ii aduna]i vor participa la un
concert sus]inut de trupa TAXI

Abolven]ii, la curs `n 
pas de defilare

Tinerii se aliniaz\ `n strad\

Centrul de Studii Europene
de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC) `n
parteneriat cu Academia de Stu-
dii Economice din Moldova [i
Universitatea Na]ional\ „Yuriy
Fedkovych” Cern\u]i, din Ucra-
ina, organizeaz\ „{coala de Va-
r\” `n perioada 17-24 iunie. Pen-
tru aceasta s`nt 16 locuri disponi-
bile, cei care `[i pot trimite CV-ul
find masteranzii [i doctoranzii din
domeniile studii europene, eco-
nomie, [tiin]e politice, rela]ii in-
terna]ionale, mediu [i geografie de
la UAIC.

„P`n\ acum au fost trimise
aproximativ 20 de CV-uri. Facul-
tatea [i-a propus s\ dezvolte ac-
tivit\]i menite s\ schimbe men-
talit\]ile [i percep]iile despre UE,
s\ contribuie la mai buna `n]e-
legere a fenomenelor, mecanisme-
lor [i proceselor la care Rom=nia
trebuie s\ participe”, a declarat
Carmen S`rbu, coordonator ge-
neral la Centrul de Studii Euro-
pene Ia[i.

Cei ale[i ̀ n urma procesului de
evaluare vor fi contacta]i ulterior
pentru a se prezenta la interviu,
pentru selec]ia final\. Toate chel-
tuielile [colii de var\ vor fi asigu-
rate integral prin intermediul pro-
gramului.

Evelina LLEVI}CHI

„Petre Andrei” joac\
`ntr-o lig\ na]ional\

Joi, 24 mai, de la ora 14.00, pe
terenul Facult\]ii de Educa]ie Fi-
zic\ [i Sport (FEFS) a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i, a avut loc competi]ia de cul-

turism desf\[urat\ `n cadrul S\pt\-
m`nii Sportului Studen]esc Ie[ean
„Pasiune pentru mi[care!”. La ma-
nifestarea organizat\ de UAIC îm-
preun\ cu FEFS au participat doar
opt concuren]i la dou\ categorii –
p`n\ `n 80 de kilograme [i peste 80
de kilograme. 

„Anul trecut competi]ia a fost
mult mai bine mediatizat\, mult mai
mul]i participan]i, mul]i sponsori. Am
organizat-o noi atunci, cei de la Fa-
cultatea de Sport [i a avut o amploa-
re mult mai mare. Acum, competi]ia
a fost mai pu]in impresionant\. Ori-
cum, pentru nivelul acesta studen]esc
e foarte bine, iar to]i participan]ii, `n
afar\ de doi, s`nt studen]i de la noi,
de la Educa]ie Fizic\”, a declarat asist.
univ. dr. Petrea Renato Gabriel, de
la FEFS, care a moderat concursul.

Competi]ia a debutat cu catego-
ria de p`n\ `n 80 de kilograme la care

s-au `ntrecut patru participan]i, c`[-
tig\tor fiind Andrei Ifrim, student
la FEFS. A urmat cea de-a doua ca-
tegorie, plus 80, care a avut de ase-
menea patru participan]i [i al c\rei
`nving\tor a fost declarat R\zvan
Olariu, [i el student la FEFS. Cei
doi s-au `ntrecut `n final la categoria
Open, neput`nd fi `ns\ departaja]i
[i, astfel, li s-a `nm`nat am`ndurora
primul loc al acestei categorii. „Nu
e primul an `n care particip [i cred
c\ a fost o competi]ie bine organiza-
t\. Am avut adversari bine preg\ti]i
[i s`nt fericit pentru locul ob]inut,
mai ales c\ acesta e rezultatul mul-
tor ani de antrenamente”, a declarat
Andrei Ifrim, c`[tig\torul categoriei
de p`n\ `n 80 de kg.

Cei care au dorit s\ participe se
puteau `nscrie la concurs prin email
de pe 30 aprilie p`n\ pe 20 mai la
ora 23.00. Au fost admi[i doar stu-

den]i, ace[tia fiind repartiza]i unei
categorii `n urma [edin]ei tehnice
din ziua concursului, care presupu-
nea c`nt\rirea concuren]ilor.

În cadrul acestui eveniment, stu-
den]ii [i cadrele didactice de la toate
universit\]ile publice din Ia[i s-au
mai putut înscrie [i la cros, handbal,
fotbal, tenis de mas\, fotbal-tenis,
volei, badminton [i streetball, acti-
vit\]ile av`nd loc pe tot parcursul
s\pt\m`nii trecute. ~n ultima zi a eve-
nimentului, s`mb\t\, 26 mai, de la
ora 10.30, s-a organizat festivitatea
de premiere, unde c`[tig\torii celor
nou\ competi]ii sportive au fost
premia]i de campioana olimpic\
Maricica Puic\, ceilal]i concuren]i
primind diplome de participare. 

Andrei MMIHAI

Membrii Ligii Studen]ilor de
la Geografie [i Geologie (LSGG),
de la Facultatea de Geografie [i Ge-
ologie (FGG) a Universit\]ii „Alex-
andru Ioan Cuza” (UAIC) Ia[i,
au organizat joi, 24 mai, `n sala B8
din Corpul B al UAIC, o dezbatere
intitulat\ „Studentul ̀ ntreab\, decanul
r\spunde”. La manifestarea care a
`nceput de la ora 18.00 a fost invi-
tat noul conduc\tor al FGG, prof.
dr. Cornel Ia]u.

Timp de o or\ [i jum\tate, stu-
den]ii [i-au exprimat p\rerile `n ce-

ea ce prive[te vizibilitatea facult\]ii
lor, propun`ndu-i acestuia finan]area
participan]ilor la simpozioanele na-
]ionale, redistribuirea locurilor la bu-
get `n func]ie de situa]ia social\, `n-
locuirea tablourilor vechi cu foto-
grafii ale activit\]ilor studen]ilor, in-
troducerea unor discipline pliate pe
nevoile tinerilor, dar [i realizarea unei
pancarte cu sigla FGG. „S-a schim-
bat planul de `nv\]\m`nt [i au ap\rut
la cei de la master c`teva discipline
noi. M-am confruntat cu o princi-
pal\ problema aici, aceea c\ nu este
u[or s\ faci astfel de schimb\ri, de-
oarece, pentru ca unele discipline s\
r\spund\ la dorin]ele studentului tre-
buie s\ aib\ `n spate o bibliografie
solid\. De aceea, este foarte impor-
tant\ o bun\ comunicare `ntre stu-
den]i [i profesori”, a precizat prof.

univ. dr. Cornel Ia]u.
De asemenea, Andrei Cojuhar,

vicepre[edintele Departamentului
de Interne al LSGG a propus `n-
cheierea de parteneriate cu firme de
cadastru, „asemenea altor facult\]i
care ofer\ granturi studen]ilor prin
intermediul unor companii, pe tot
parcursul studiilor, [i obligarea lor
de a activa `n institu]ia respectiv\,
cred c\, pentru a veni `n sprijinul stu-

den]ilor afla]i `n an terminal, `nche-
ierea unor parteneriate cu firme de
cadastru ar fi foarte util\.” 

~n final, decanul i-a `ndemnat pe
studen]i s\ se implice `n activit\]ile
LSGG, at`t sportive, c`t [i civice, [i
s\ fie activi, astfel `nc`t s\ ob]in\ bur-
se de studiu `n str\in\tate.

Giorgiana AA{TEFANEI

Studen]ii [i-au `ncordat mu[chii
 la categoria de p`n\ `n 80 de kilograme a c`[tigat Andrei Ifrim

Parada bicep[ilor

Cu universitatea `n
tab\r\

Cu `ntreb\rile preg\tite de-acas\

Liga de la Geografie a
dezb\tut cu decanul 

 studen]ii au propus `n-
locuirea tablourilor vechi
cu fotografii ale activit\]i-
lor tinerilor



Ia[ul `n campanie electoral\ e ca
un carnaval ieftin ̀ n ploaie. S\pt\m`na
trecut\, medicul Tudor Ciuhodaru
[i-a g\sit ma[ina de campanie van-
dalizat\. Dar cum a fi un om politic
presupune [i adaptarea la situa]ii de
criz\, t`n\rul a `ntors repede situa]ia
`n favoarea lui: „Se pare c\ toat\ lu-
mea [tie c\ s`ntem primii `n preferin-
]ele ie[enilor”, a spus acesta, cata-
log`nd `nt`mplarea drept un gest de
amenin]are.

Ionel St\nescu, cunoscut [i dup\
numele de scen\ „Ferdinand Imperia-
lul”, buliba[a romilor din comuna ie-
[ean\ Ciurea, s-a `nscris pe listele
pentru Consiliul Local al comunei.
{eful de trib, al\turi de Colea St\-
nescu, alt candidat din partea Parti-
dei Romilor Pro Europa, filiala Ia[i,
au promis c\ vor construi o baie co-
munal\ ̀ n localitate [i un cabinet me-
dical. La CL Grajduri, alt\ comun\
bogat\ `n romi, candideaz\ Costic\
St\nescu, Ferdinand St\nescu [i
Diamanta St\nescu.

Primarul `nc\ din 2003 al Ia[ului
[i candidat pentru un nou mandat,
Gheorghe Nichita, a trimis tot s\pt\-
m`na trecut\, prin Direc]ia de Asis-
ten]\ Comunitar\, aproximativ 4.000
de plicuri cu c`te 200 de lei familiilor
defavorizate. Cum ac]iunea a coin-
cis cu Ziua Interna]ional\ a Fami-
liei, putem sta lini[ti]i, fiind convin[i
c\ nu e vorba de vreun fel de [pag\
electoral\.

~ns\ astea s`nt chestii deja obi[-
nuite, n-ar trebui s\ ne mai mire. Ce
m-a deranjat cu adev\rat `n perioada
asta s`nt recentele panouri publicitare
de-a lungul `ntregului Copou, cele
cu Gina Pistol dezbr\cat\, f\c`nd re-
clam\ la nu [tiu ce marc\ de haine.
N-am nimic cu Gina Pistol – a[a cum
spune vorba, c\ fiecare popor ̀ [i me-
rit\ conduc\torii –, consider [i c\ fie-
care om e liber s\-[i aleag\ idolii [i
modelele, dup\ chipul [i `nf\]i[area
a ce ar vrea s\ fie sau s\ ob]in\. Nici
nuditatea nu cred c\ ar trebui s\ deran-
jeze pe cineva. ~ntr-adev\r sup\r\toa-
re e amplasarea respectivelor panouri.
Mereu ne l\ud\m cu Ia[ul – ora[ cul-
tural, `ns\ numai asta nu inspir\ bu-
levardul care pe o parte g\zduie[te
Universitatea [i pe cealalt\ parte
zeci de poze cu Gina Pistol – vede-
ta Playboy, Can Can, Libertatea,
OTV [i alte icoane ale mass-mediei
rom=ne[ti.

~n Suceava popula]ia s-a revoltat
imediat dup\ apari]ia panourilor [i a
`nceput s\ le dea jos cu for]a sau s\
protesteze `mpotriva lor. Aici n-am
auzit sau v\zut nici o reac]ie. {i dac\
e vreo tactic\ ingenioas\ a autorit\]i-
lor de a-i face pe muncitorii de pe
Copou s\-[i termine treaba mai re-
pede `n compania divei cu nume de
manelist\, nu prea v\d s\ dea roade.

Ioan SSTOLERU
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Pistoale [i 
studen]i

Curat, mmurdar!
Un primar la [efia sectorului 4

din Bucure[ti a venit cu o idee mai
mult dec`t n\stru[nic\ pentru a
atrage electoratul t`n\r. Acesta [i-a
inscrip]ionat `n planul de campa-
nie faptul c\, dac\ va fi alesul po-
porului, va face prin capital\ mici
cuibu[oare de dragoste. Acestea

vor fi destinate studen]ilor care 
n-au bani de gazd\ sau pentru nop-
]ile `n care la c\min e prea aglome-
rat. Ne [i `nchipuim `n ni[te balda-
chine, plutind pe Her\str\u [i reci-
t`nd din Eminescu „{i s\ scap din
m`n\ c`rma, / {i lope]ile s\-mi sca-
pe”.

Sub aacoperire
V-am prins domnii mei. De fapt,

v-a]i prins voi. V-a]i prins c\ v\ mi-
rosim `nc\ `nainte de a v\ urca `n
autobuze [i `n tramvaie s`ntem me-
reu cu degetul primii pe buton. {i
c`nd a]i v\zut c\ nu ave]i nici o [ans\
`n a ne prinde, fix `n acea zi `n care
ne-a expirat abonamentul, a]i schim-

bat strategia. Pune]i doamne trecute
de v`rsta a doua s\ se plimbe printre
noi `n timp ce voi `nfunda]i banche-
tele din spate, a[tept`nd doar s\ sta-
bili]i termenii „procesului verbal”.
Nu-i nimic, [i a[a a fost S\pt\m`na
Sportului Ie[ean, facem [i noi, lini[-
ti]i, ture pe Copou, pe jos.

Ca-nn JJamaica
Mai nou, dup\ ploile toren]ia-

le, Ia[ul, pe l`ng\ [anier, a devenit [i
mla[tin\, noroiul curg`nd pe str\zi
ca nectarul `n Olimp. {i cum zei nu
s`ntem s\ ne-frupt\m din el, `ncer-
c\m s\ ferim suficient de mult `n-
c`t s\ ne distingem hainele unele
de celelalte a doua zi.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Dup\ trei luni

 m-au deranjat cu recen-
tele panouri publicitare
cu Gina Pistol dezbr\cat\Miercuri, 23 mai, Guvernul Ro-

m=niei a aprobat majorarea cifrelor
de [colarizare propuse de Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS), decizie care
vine la mai bine de o lun\ de la prop-
unerea ini]ial\ venit\ din partea fos-
tului cabinet. 

Astfel `nc`t, dac\ fostul ministru
al educa]iei, C\t\lin Baba, anun]a la
sf`r[itul lunii aprilie c\ vor fi reparti-

zate c\tre institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior aproximativ 70.000 de gran-
turi, actuala conducere a MECTS a
propus cre[terea acestora cu aproape
30.000. Mai exact, la nivel de licen]\
vor fi alocate 62.400 de granturi (spre
deosebire de cele 45.887 propuse de
fostul ministru), la cel de master, 35.600
(fa]\ de proiectul fostei guvern\ri, ca-
re prevedea 25.426), iar `n ceea ce pri-
ve[te studiile de doctorat, num\rul s-a
dublat, de la 1500, la 3000. 

~n]elegeri ee[uate
~nt`rzierea public\rii cifrelor de [co-

larizare (acestea trebuind s\ fie stabi-
lite `nc\ din martie) nu a afectat `ns\
universit\]ile ie[ene. „E nepl\cut fap-
tul c\ `nsu[i ministerul nu repect\ ni[-
te termene, dar pentru noi nu cred c\ va
fi o problem\ pentru c\ la Medicin\
concuren]a este `ntotdeauna mare, ast-
fel ̀ nc`t nu ne va afecta. Probabil e mai
incomod pentru absolven]i, eventual,
care vor s\ [tie care este concuren]a [i
cum s\ se orienteze”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile Ast\r\stoae, rectorul
Universit\]ii de Medicin\ [i Farma-
cie „Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i.

Mai mult dec`t at`t, Hot\r`rea de
Guvern nu specific\ dac\ se va p\stra
fostul sistem de granturi pe care `l pre-
supune legea, sau dac\ acele „gran-
turi” vor fi doar cu numele, revenin-
du-se `n schimb la finan]area pe „stu-
dent echivalent”. Sub conducerea fos-
tului ministru, C\t\lin Baba, a avut loc
o `nt`lnire cu rectorii universit\]ilor
din ]ar\, `n urma c\reia s-au finalizat
detaliile aplic\rii unui sistem de finan-
]are pe baz\ de granturi. ~n acesta,
institu]iile de `nv\]\m`nt superior pri-
meau finan]are pe `ntreaga durata a
ciclului de licen]\ pentru studen]i, „a-
cum `ns\ nu am idee cum va fi p`n\
la urm\. Fosta metodologie era pro-
pus\, dar nu adoptat\ printr-o Hot\r`re
de Guvern. Iar acum, este explicabil\
`nt`rzierea afi[\rii cifrelor, nu este de
acceptat, dar faptul c\ au fost at`tea
schimb\ri `n ultima vreme la MECTS
a `nt`rziat adoptarea unor acte norma-

tive. ~n ceea ce prive[te num\rul de
locuri, va r\m`ne cam acela[i la nivel
bugetat, cu mici modific\ri la num\-
rul locurilor cu tax\, la toate ciclurile
de studii”, a explicat prof. univ. dr. Va-
sile I[an, rectorul Universit\]ii „Alex-
andru Ioan Cuza” din Ia[i. 

Dac\ la propunerea ministrului C\-
t\lin Baba, granturile de studiu tre-
buiau s\ creasc\, de la 2800 de lei la
4000 de lei pe student, pe an, noul
sistem de finan]are nu specific\ [i cuan-
tumul burselor. ~ns\, ]in`nd cont de
faptul c\ bugetul pentru educa]ie nu
a fost m\rit, granturile nu pot avea
aceea[i valoare.

La conducerea MECTS se afl\
acum Liviu Pop, ca ministru interimar,
numit dup\ demisia lui Ioan Mang. 

Cristina BBABII
Anca TTOMA

Acuma-mi spui c\ de fapt s`nt locuri destule?

S-au stabilit cifrele ddee   [[ccoo llaarr ii zzaarree
 `nc\ nu se cunoa[te valoarea granturilor  acestea
s`nt cu 30.000 de mai multe dec`t `n precedenta pro-
punere a ministrului C\t\lin Baba

Luni, 21 mai, de la ora 17.00, Ar-
hiepiscopul de Viena, Cristoph
Schönborn, a primit titlul de Doctor
Honoris Causa al Universit\]ii „A-
lexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i. Ceremonia s-a desf\[urat `n Sala
Aula Magna „Mihai Eminescu”. ~n
Laudatio, cardinalul Bisericii Roma-
no-Catolice, Cristoph Schönborn,
este recunoscut pentru rolul de liant
`ntre teologia Bisericii Catolice [i cea
a Bisericii Ortodoxe, „cre`nd, f\r\ `n-
cetare, pun]i de l\gatur\ `ntre cei doi
«pl\m`ni ai cre[tinismului», oferind r\-
s\ritului [i apusului cre[tin [ansa unui
dialog benefic [i rodnic”. Arhepiscopul
este autorul a peste 30 de lucr\ri teo-
logice care `ncearc\ s\ r\spund\ unor
`ntrebari precum „Ce rol joac\ Bise-
rica `n noua Uniune European\?” sau
„Unde [i cum se poate `nt`lni [tiin]a
Biologiei cu Etica?”.

Prof. univ. dr. Vasile I[an [i-a cen-
trat discursul pe misiunea cardinalu-
lui Cristoph Schönborn `n Estul
Europei. „~i oferim ast\zi titlul de
Doctor Honoris Causa uneia dintre
cele mai importante voci intelectuale
ale Bisericii, care a ales calea dialo-
gului dintre [tiin]\, religie [i filosofie.
Unui important prieten al Bisericii

Ortodoxe, care a continuat opera [i pu-
ternicele rela]ii de prietenie dintre cele
dou\ biserici surori, cea din Estul [i
Vestul Europei”, a explicat rectorul
UAIC.

Arhepiscopul de Viena a mul]umit
pentru titlul acordat `n limba rom=n\,
dup\ care a preferat s\ vorbeasc\ au-
ditoriului `n francez\, englez\ [i ger-

man\. Pentru ̀ nceput, Cristoph Schön-
born a amintit de cele trei vizite pe
care le-a f\cut la Ia[i [i de prietenia pe
care o are cu Patriarhul Daniel. Cea
de-a „dou\ parte a discursului’, a[a cum
a numit-o cardinalul, a fost adresat\
studen]ilor, pe care i-a `ndemnat s\ ur-
meze calea unui maestru. „S`ntem plini
de superficialitate de c`nd avem Goo-
gle [i Wikipedia. ~i `ncurajez pe to]i
studen]ii mei de la licen]\, masterat
sau doctorat s\ `[i aleag\ un maestru, s\
fie ca el! Poate fi un filosof, un poet,
un preot, ori un maestru modern. Le
mai spun s\ nu mai fac\ [i alte lucruri
de ordin secundar, ci doar s\-i asculte
pe mae[tri. Numai a[a vor `nv\]a cali-
tativ [i nu cantitativ, numai a[a vor `n-
v\]a ce le `nal]\ sufletul [i intelectul.
Mae[trii v\ vor oferi capacitatea de a
sim]i gustul adev\ratei calit\]i. Mae[trii
v\ vor ajuta s\ nu c\de]i `n superfi-
cialitatea cuno[tin]elor [i a ideologi-
ilor”, a sus]inut Cristoph Schönborn.

~n ultima parte a cuv`nt\rii, cardi-
nalul a abordat problema spiritualit\]ii
[i a teologiei „care merg `mpreun\” [i
a punctat faptul c\ acest Doctor Ho-
noris Causa este „o punte de priete-
nie `ntre Rom=nia [i Austria, `ntre Ia[i
[i Viena”.

Laura-EElena BBEJINARIU

Cristoph Schönborn, Doctor Honoris
Causa al Universit\]ii „Cuza”

 cardinalul i-a `ndemnat pe studen]i s\-[i g\seasc\
un maestru [i s\-l asculte doar pe acesta

Revista „Opinia veche” folose[te
informa]ii furnizate de CUZANET,
Agen]ia de {tiri a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza”.

www.cuzanet.ro

Pe 28 mai [i 1 iunie vor veni la Ia[i
scriitorii francezi Dominique Fernan-
dez [i Sylvie Germain. Astfel, luni,
28 mai, `ncep`nd cu ora 16.00, `n Sala
„Iulia Ha[deu” a Bibliotecii Centrale
Universitare, va avea loc `nt`lnirea cu
scriitorul [i criticul literar Dominique
Fernandez, moderat\ de istoricul [i
publicistul Alexandru C\linescu. Pe
1 iunie, de la 18.00, ̀ n Libr\ria „Tra-
frali” publicul va putea intra `n dialog
cu autoarea Sylvie Germain, `nt`lnire
ce va fi prezentat\ de conf. univ. dr.
Simona Modreanu, de la Facultatea
de Litere a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. 

„Cei doi vor fi prezen]i ̀ n Rom=nia
pentru c\ Fran]a este invitat\ de onoa-
re la «Bookfest», la Bucure[ti, [i se vor
deplasa la Ia[i pentru a da posiblitatea
[i publicului nostru de a se bucura de
prezen]a lor”, a declarat Dan Daia, con-
silier cultural la Institutul Francez Ia[i.

Dominique Fernandez este autorul
a numeroase romane, jurnale de c\l\-
torie, eseuri [i lucr\ri critice, printre ca-
re se num\r\ [i „Rhapsodie roumaine”,
volum scris ̀ n urma unor vizite ale aces-
tuia `n Rom=nia `n anii 1990-1995.
Sylvie Germain a fost distins\ cu
Marele Premiu al Societ\]ii Oame-
nilor de Litere pentru romanul „Ren-
dez-vous nomades” [i public\, la ora
actual\, eseuri critice, dar [i c\r]i pen-
tru copii. 

Anca TTOMA

Scriitori
francezi, `n
vizit\ la Ia[i
 cei doi s`nt prezen]i `n
]ar\ fiindc\ Fran]a este
invitat\ de onoare la
„Bookfest”
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Cardinalul Cristoph Schönborn



„Eu cu cine votez?”
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~n Lunca Cet\]uii se poart\ ro[u,
f\r\ ca oamenii s\ vad\ asta. Pe fus-
tele cre]e ale ]ig\ncilor, `n vitrinele ma-
gazinelor cu reduceri [i pe gardurile
caselor de la intrare `n sat. Iar de c`nd
a `nceput campania electoral\, avizi-
erele s`nt `mpodobite [i ele `n mare
parte de afi[ele `nfl\c\rate ale PSD-
ului [i ale UNPR-ului\, raza de vio-
let dinspre PP-DD fiind `nghi]it\ de
partidele din s`nge. Locuitorii, `ns\, nu
bag\ de seam\. M\tu[a Veronica, „fe-
meie cu ambi]ie [i destul de `ndr\z-

nea]\”, dup\ cum `[i spune, crede c\
primarul, care nu a ̀ ncheiat ̀ nc\ man-
datul [i care [i-a depus candidatura [i
pentru cel de-al doilea, „este un
domn”. Adic\ un om de caracter, ca-
re a f\cut multe investi]ii pentru oa-
menii din comun\ [i, „de[i unii spun
c\ a f\cut multe [i pentru el, eu tot cu
el votez”. C`nd v\d c`t de hot\r`t\ este
m\tu[a, o ̀ ntreb din ce partid face par-
te domnul Lupu [i care s`nt contracan-
dida]ii s\i. Dar Veronica, ie[it\ s\ cum-
pere c`teva ro[ii de la aprozar, astfel

de lucruri nu [tie [i, f\r\ s\ cugete m\-
car o clip\, `mi r\spunde ap\sat „pe
mine nu m\ intereseaz\, de ce ar tre-
bui s\ [tiu despre astea? Uita]i [i la
Bucure[ti ce se `nt`mpl\. Ba pleac\
unii, ba vin al]ii, cum s\-i ]in\ minte
lumea pe to]i”. V`nz\toarea, `ns\, nu
are o opinie clar\ despre cum stau lu-
crurile `n comuna Ciurea de c`nd cu
primarul Lupu. Ridic\ din umeri, `n-
g`n\ vorbele Veronic\i, spune c\ este
bine, dar de ce, nu [tie s\ explice. 

Pe aautostrada CCiurea
Mult mai informat este cuplul de

b\tr`nei care a ie[it la plimbare amia-
za [i s-a refugiat pe ultima banc\ de
pe aleea principal\. Aici, ad\posti]i la
umbra unor arbu[ti `nal]i c`t un gard
de aproape doi metri, so]ii m\ l\mu-
resc. „Cristian Lupu este membru PSD

[i are al]i doi contracandida]i, dar ca-
re nu au [anse”, o reteaz\ mo[ul, asi-
gur`ndu-m\ [i el c\ pe 10 iunie, `m-
preun\ cu femeia sa, vor pune [tampi-
la f\r\ s\ ezite pe actualul primar.
„Merit\ s\ fie tot el pentru c\ ce-a
f\cut `ntr-un mandat se vede mai bi-
ne dec`t ce-a f\cut cel de dinaintea lui
`n patru”, completeaz\ b\tr`na, spu-
n`ndu-mi cu c`t bine s-a ales comuna
`n ultimii patru ani. Pe de alt\ parte, ne-
nea Dumitru, sprijinit `n b\], se sf\tu-
ie[te cu un alt domn, iar mie-mi spun f\-
r\ s\ `ntreb cine-i favorit c\ „voturile
de peste dou\ s\pt\m`ni o s\ fie pen-
tru Lupu deoarece omul, chiar dac\ [i-a
f\cut cas\ pentru el, a f\cut [i pentru
noi c`te ceva. Iluminat stradal ne-a
pus, transport `n comun la fel [i strad\
cu patru benzi a reu[it s\ fac\, de[i
chiar Nichita s-a r\]oit c\ ce, vre]i au-
tostrad\ la Ciurea?”.

~n dreptul sta]iei „La castele”, o
armat\ USL se preg\te[te s\ defileze
prin sat, cu portavoce, steaguri [i zica-
le. Tot ei au pus la cale [i petrecerea
c`mpeneasc\ de pe 21 mai, de dup\
slujba Sfin]ilor ~mp\ra]i Constan-
tin [i Elena, s\rb\toare cu l\utari [i
jocuri binecuv`ntat\ `n scris de preo-
tul paroh `nc\ de c`nd era un proiect.

Iulia CCIUHU

Ni s-a umplut, de ~n\l]area
Domnului, Pia]a Unirii de su-
flete-ngr\m\dite [i aprinse. {i so-
clul statuii a devenit un soare, `n
jurul c\ruia s-au `nv`rtit mai bine
de 300 de oameni. Cuza a stat `n
umbra unui alt soi de conduc\tor,
cu microfon `n loc de sabie, iar
Kog\lniceanu, Negri, Kretzules-
cu [i Florescu nici nu s-au v\zut
printre at`tea c\m\[i colorate [i
m`ini ridicate. 

Partidul Poporului a ajuns `n
Ia[i joia trecut\ [i asta se vedea
din tramvai, de-a lungul str\zii Ar-
cu, c\ci puhoiul acoperise plato-
ul mozaicat [i porumbeii se retr\-
seser\, nedumeri]i, pe L\pu[nea-
nu. ~nainte s\ apuci s\ cobori, te
loveai de voci sup\rate, cele ale
oamenilor care n-aveau de g`nd s\
ia parte la unirea aceea. „Uite-i,
s-au adunat. Cine [tie care se mai
vrea ales acum”, `i spune un b\r-
bat vatmanului, sprijindu-se de
geamul cabinei lui. 

Parad\ dde aalegeri
`ndoielnice

~n Pia]\ – un t\r\boi, `n sinea
lui organizat. C\ldura `mpingea
electoratul c`nd `ntr-o parte, c`nd
`ntr-alta, ̀ n strig\te ̀ nso]ite de pan-
carte care militau pentru oprirea
ori a „mafiei din pie]e”, ori a „fra-
ud\rii fondurilor europene”. Dis-
cursul lui Dan Diaconescu se-n-
cheiase, dar cei doi candida]i ai
partidului s\u erau `nc\ aclama]i.
„M\car dom’ Oajdea s\ salveze
ora[ul \sta distrus”, mi-a spus un
b\tr`n `n tricou violet, parc\ asor-
tat cu steagul PP-DD pe care-l
flutura zelos, mai-mai s\-[i loveas-
c\ partenerii de urale. Repeta „ora[
distrus” ca pe-un vers puternic,
smuls din discursul de pe soclu.

„P\i el a fost ̀ n tot jude]ul nos-
tru, nu vorbe[te degeaba de-aco-
lo, de pe statuie. Apoi eu ]in cu ora-
[ul \sta, nu cu oamenii. Ei s\-[i fa-
c\ treaba pe care-o promit, eu m\
[i-nchin dac\ v\d `ncaltea drumu-
rile astea f\cute bine”, mi-a ex-
plicat, `mbujorat de soare [i de val-
ma-n care ne sc\ldam, nea’ Cris-
tinel, un domn cu c\ma[\ alb\,
apretat\, care nu striga, dar nici nu
se retr\gea de tot din mul]ime.
Purta discu]ii ap\sate cu al]i pa-
tru b\tr`ni, `n dreptul sc\rilor ce
duc spre Bulevardul Indepen-
den]ei [i-[i d\deau, din c`nd `n
c`nd, voinice[te, un br`nci de-ncu-
rajare. „Las\, ’nea Cristinele, ai au-
zit c\ ne rezolv\ fiecare c`te-un
bai”, z`mbea unul din ei flegmatic.

N-am avut timp s\ v\d mul]i-
mea sp\rg`ndu-se, c\ci mai to]i i-au
urmat pe candida]i, strig`ndu-le nu-
mele [i promi]`ndu-le, cu voce ta-
re, s\-i a[tepte [i s\-i voteze. Cei
care s-au `ndep\rtat spre sta]ia de
tramvai, `ns\, cu priviri ne`ncrez\-
toare, `[i m\rturiseau, pe sub mus-
t\]i, „[i dac\ nu m-oi duce s\ aleg,
[tiu ei?”.

Anca TTOMA

Moftul
votului
ghiontit

 repeta „ora[ dis-
trus” ca pe-un vers

Armata electoral\ a `nceput mar[ul

Lupul vine la castele

 a amenajat un car pe
care a lipit afi[e [i l-a
dotat cu casetofon  o ar-
mat\ USL se preg\te[te s\
defileze

Campania electoral\ se ca]\r\ pe garduri

 pe 10 iunie, `mpreun\ cu femeia sa, vor pune [tampi-
la f\r\ s\ ezite pe actualul primar

„Eu votez cu Dan Diaconescu. O
s\ ne dea bani. 80 de mii de euro pen-
tru fiecare [i o s\ `nchid\ to]i ho]ii ca-
re au fost p`n\ acum la putere. C`nd e-
ra Iliescu furau [i ei, dar li se mai scur-
gea printre degete [i pentru prostime.
B\sescu ]ine degetele c\u[. Nimic nu
mai curge [i pentru noi ”, spune mo[
Mitru]\ `n timp ce d\ al treilea pa-
har de sec\ric\ pe g`t.

~n comuna Todireni din jude]ul
Boto[ani aproape nu mai este nici un
gard f\r\ afi[e de pe care s\ z`mbeas-
c\ un candidat sau st`lp de pe care s\
at`rne sigla unui partid. Se mai dau
peste poart\ pungi cu zah\r sau f\i-
n\, `ntinse printre [oapte care indic\
un candidat. Au pornit [i mici scanda-
luri de la h`rtiile puse pe garduri. Se
pare c\ prieteniile sau gradele de ru-
denie nu dicteaz\ [i op]iunile de pe
buletinul de vot.

„Maic\, a dat, a dat la to]i. Nu [tiu
de la ce partid. Aveau scris pe tricou,
dar mamaia nu mai vede. Spuneau
c\-s de la verzi. Ecologi[ti, maic\”,
poveste[te o b\tr`n\ `n timp ce str`n-
ge la gur\ punga decolorat\ de plas-
tic `n care a `ndesat c`teva buc\]i de
carne, dou\ felii de ro[ii [i o p`ine.

Ca s\ nu fie acuza]i c\ dau popo-
rului p`ine [i circ, candida]ii au adop-
tat alte strategii. Uzeaz\ de aplecarea
celor din Todireni c\tre religie a[a c\,
primind acceptul preotului de a face
„un praznic” ̀ n curtea bisericii, au ̀ m-
p\r]it preparate din carne, mezeluri
[i alte bucate. Totul s-a desf\[urat cum

nu se poate mai simplu. Cu dou\ zile
`nainte de data programat\ a pome-
nei elecorale, un candidat a cump\rat
doi porci de la obor pe care i-a asomat
comform tradi]iei, i-a tran[at, ajutat de
c`]iva sus]in\tori, iar so]iile acestora au
f\cut preparate pe care le-au `mp\r]it
`n pache]elele celor prezen]i `n cur-
tea loca[ului de cult. De[i preotul a
spus c\ nu ]ine cu nici un partid poli-
tic nu a refuzat totu[i ca „banchetul” s\
se desf\[oare la casa de praznice. ~n
felul acesta au fost la biseric\ mai mul]i
credincio[i dec`t `n noaptea de Pa[te.

„Ne-a dat Boghian dou\ PET-uri
de bere ca s\-l vot\m. Eu acum beau
berea, da’`n cabin\ oi vedea eu pe ci-
ne pun [tampila”, spune t`n\rul c\ru-
ia abia i-a mijit must\cioara dup\ ce
ia sticla de la gur\.

Pentru c\ deja lucerna e gata de
cosit, iar ploile au f\cut-o s\ creasc\
deas\ [i `nalt\, un candidat s-a g`ndit
s\ economiseasc\ banii destina]i ben-
zinei pentru carul electoral. A g\sit so-
lu]ia de a amenaja tot un car, de ast\
dat\ tras de cai, pe care a lipit afi[e [i
l-a dotat cu casetofon cu baterii `n ca-
re suna imnul partidului. V`ntul bate,
apa trece, banii pentru car electoral r\-
m`n.

„B\, Gicule, s\ vezi peste dou\
s\pt\m`ni c`t bem. Mergem [i la unul,
[i la altul, iar la vot nici c\ m\ duc. Ce
s\ fac? S\ aleg care din ho]i s\
conduc\? ”

Andrei MMIHAI

Pe cine cade [tampila
 se mai dau peste poart\ pungi cu zah\r sau f\in\
`ntinse printre [oapte care indic\ un candidat

C\ au `nceput alegerile
se simte [i mai ales

se vede `n fiecare col] de
ora[ [i sat. Au `nceput s\
se coloreze st`lpii cu
afi[e [i uli]ele r\sun\ de
uralele sus]in\torilor. Dar
nici o lozinc\ nu `i poate
scoate pe oameni din ale
lor g`nduri: c\ primarul
trebuie s\ fie om gospo-
dar [i cinstit, indiferent
de culoarea cu care ì
este zugr\vit costumul.
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S\ umplem pu[culi]ele!

Neconcordan]e ppolitice
Ludovic Orban, ministrul Afa-

cerilor Europene, a declarat `n cur-
sul zilei de luni, 21 mai, c\ `n urma
unor audite realizate de c\tre exper]i
ai Comisiei Europene (CE) `n luni-
le aprilie [i mai ale acestui an, CE
va emite un raport `n urma c\ruia
va suspenda pl\]ile pentru proiecte-

le POSRDU din Rom=nia. Acesta a
sus]inut c\, `n cazul `n care nu vor fi
absorbite fondurile europene, „riscul
de dezangajare pentru 2012 este de
100%”, CE observ`nd probleme de
func]ionare la nivelului Autorit\]ii
de Management a implement\rii
proiectelor POSDRU (AMPOS-
DRU), `n ceea ce prive[te aprobarea
proiectelor. „E vorba despre progra-

me în care foarte multe persoane au
încasat salarii între 3.500 [i peste
10.000 de euro lunar. Mi se spunea
de 1.500 euro pentru patru ore lucra-
te într-un program de dezvoltare a ar-
hiv\rii”, declara luni premierul Vic-
tor Ponta.

Pl\]ile pentru programele de tip
POSDRU au mai fost `ntrerupte la
`nceputul acestui an, pentru o lun\
de zile, perioad\ `n care CE a `naintat
statului rom=n modific\rile pe care
trebuie s\ le realizeze pentru a rein-
tra `n normalitate. ~ns\, conform fos-
tului ministru al Muncii, Sulfina Bar-
bu, aceste nereguli, care cuprindeau
pl\]i am`nate, `nt`rziate sau salarii
necorespunz\toare au fost sesizate
`nc\ de pe vremea guvern\rii PDL
[i s-au demarat o serie de investi-
ga]ii pentru a verifica acuza]iile.

La gghi[eu, lla bbanc\
Conducerile universit\]ilor ie[ene

pun `ns\ declara]iile de la `nceputul
s\pt\m`nii trecute pe baza unei pre-
siuni crescute [i de alegerile din iu-
nie. Au existat `nc\ din prim\var\
discu]ii cu privire la suspendarea
acestor programe, „de aceea trebuie
s\ lu\m cu circumspec]ie declara-
]iile astea `nainte de campanie. Pr-
oblema programelor POSDRU, fi-
nan]ate din fonduri structurale, este
de dat\ mai veche. A mai fost `n pri-
m\var\, `n iarn\ un anun]. Va trebui

s\ a[tept\m s\ ve-
dem ce se va `nt`m-
pla dar, practic, ar
fi pentru prima da-
t\ c`nd s-ar bloca
`n totalitate un pro-
gram european. Nu
[tiu ce s\ v\ spun,
este posibil”, a de-
clarat prof. univ.
dr. Vasile I[an, rec-
torul Universit\]ii
„Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i
(UAIC).

Dac\ `ns\ CE
va `ntrerupe finan-
]area acestui pro-
gram, situa]ia insti-
tu]iilor de `nv\]\-
m`nt superior din
]ar\ va fi una difi-
cil\. Pentru a putea
aplica la un astfel
de proiect, univer-
sit\]ile depun un do-
sar complet, cu bu-
getul detaliat, de
la salarizarea ce-
lor care fac parte
din program, p`n\
la cheltuieli am\-
nun]ite legate de
toate activit\]ile pe
care acesta le pre-
supune. Acest do-
sar este analizat de
c\tre o comisie de
la AMPOSDRU [i
aprobat sau respins.
~n cazul ̀ n care pro-
iectul este acceptat,
acestuia ̀ i vor fi di-
rijate fondurile ne-
cesare din finan]a-
rea structural\. Mai

departe, banii ajung c\tre universi-
t\]i printr-un sistem pe baz\ de ram-
burs\ri. Institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior trebuie s\ demareze proiecte-
le, s\ achizi]ioneze echipamentul, s\
pl\teasc\ salariile celor implica]i din
fonduri proprii, ca mai apoi acestea
s\ primeasc\ ̀ napoi banii investi]i. Iar
`n anul universitar `n curs au existat
`nt`rzieri de p`n\ la [ase luni la nivel
de achitare a pl\]ilor. „Aproape toate
universit\]ile care au accesat ase-
menea fonduri au avansat cheltuieli
din veniturile proprii pentru derula-
rea proiectelor. {i, practic, pe dura-
ta unui asemenea proiect trebuie s\
avansezi mereu bani din veniturile
tale [i abia ulterior, prin cererea de
rambursare, acestea se restituie. De
aceea vor fi consecin]e drastice de
natur\ financiar\, `n func]ie de nu-
m\rul de proiecte [i de valoarea lor
la fiecare universitate”, a ad\ugat
prof. univ. dr. Vasile I[an. 

Dac\ simpla `nt`rziere a pl\]ii
programelor le-a cauzat probleme
universit\]ilor, sistarea acestora se
va resim]i [i `n timp. Acest lucru se
datoreaz\ faptului c\ nu toate insti-
tu]iile de `nv\]\m`nt superior au dis-
pus de fonduri pentru a putea dema-
ra proiectele POSDRU [i, prin ur-
mare, au fost nevoite s\-[i deschid\
credite la b\nci pentru a le putea
sus]ine financiar. ~n cazul unei `nt`r-
zieri a pl\]ilor dinspre CE, institu]i-
ile de `nv\]\m`nt superior ar fi fost
nevoite s\ `nt`rzie la r`ndul lor achi-
tarea ratelor bancare [i, implicit, s\
sufere penalit\]i. ~ns\, dac\ aceste
fonduri vor fi suspendate pentru c`-
teva luni, exist\ riscul ca universit\-
]ile s\ intre `n incapacitate de plat\
[i s\ ajung\ `n pragul falimentului.
„{i credite de la b\nci [i dob`nda la
ele. Universit\]ile vor fi puse `ntr-o
situa]ie ultra delicat\ din punct de
vedere financiar. Pentru majoritatea
institu]iilor va fi o situa]ie aproape
disperat\. Eu sper ca aceste zvonuri
s\ dispar\ dup\ ce se termin\ cam-
pania electoral\ pentru c\ ele fac r\u
universit\]ilor. Medicina din Ia[i nu
va fi afectat\ pentru c\ noi avem fon-
duri pe de o parte s\ sus]inem pro-
iectele [i s\ le ducem p`n\ la cap\t
[i pe de alt\ parte, ulterior, c`nd se
vor debloca, s\ putem rezista p`n\ ne
vom recupera banii. Alte universit\]i
nu au `ns\ for]a financiar\ s\ fac\
acela[i lucru”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae, rectorul Uni-
versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” din Ia[i. 

Nu vv\ dd\m, vv\ llu\m
O alt\ problem\ este modul `n

care Comisia European\ va decide

s\-[i recupereze banii deja investi]i
prin aceste programe `n Rom=nia.
Politica de func]ionare prevede ca
`n cazul ̀ n care vor exista nereguli cu
aplicarea [i gestionarea fondurilor,
programul va fi suspendat [i to]i banii
investi]i `n proiectele care se afl\ `n
derulare s\ fie returna]i. ~n acest caz,
dincolo de restan]ele fa]\ de b\nci sau
de g\urile din buget determinate de
investi]ia f\cut\ `n avans `n proiecte,
exist\ posibilitatea ca universit\]ile
s\ fie nevoite s\ returneze [i banii pe
care i-au primit p`n\ la acel punct.
~n cel mai bun caz, „din perspectiva
CE se va pune problema ca Guvernul
s\ restituie o parte dintre fondurile
cheltuite `n mod necorespunz\tor.
Dac\ CE se va `ndrepta cu ordonan]e
`mpotriva Guvernului, acesta trebuie
s\ restituie suma respectiv\, iar, apoi,
la r`ndul s\u, Guvernul se `ndreapt\
asupra celor care au comis nereguli
`n derularea proiectului. ~n schimb,
`n ultimele trei-patru luni s-a consta-
tat o mai bun\ `ncasare a cererilor de
rambursare. Oricum, nu trebuie s\
fim panica]i [i s\ zicem c\ a venit
Apocalipsa. Exist\ via]\ [i dincolo
de proiectele finan]ate din fonduri
europene”, a completat prof. univ.
dr. Vasile I[an.

Acesta a mai precizat c\, `n ca-
zul UAIC, majoritatea proiectelor
finan]ate POSDRU se afl\ `n ultimul
an de derulare, doar un program pen-
tru acordarea burselor doctorale se
afl\ `n al doilea din cei trei ani de
finan]are. 

Conducerile unversit\]ilor din
Ia[i r\m`n `ns\ sceptice `n ceea ce
prive[te suspendarea programului,
mai ales `n condi]iile `n care, dup\
cum sus]ine prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae, discu]ia a `nceput `nt`i
`n ]ar\, ca mai apoi s\ se sesizeze
CE. „Toat\ aceast\ h\rm\laie a ple-
cat din Rom=nia c\tre UE [i nu
invers, UE nu a avut repro[uri, dar
aceste b\t\lii iresponsabile au adus
aceast\ tem\ `n discu]ie, `ndeosebi
de c\tre tot felul de organe represive
ale statului care vor s\-[i justifice
existen]a prin tot felul de ac]iuni,
f\r\ s\ se g`ndeasc\ la repercursiuni
asupra Rom=niei”, a conchis acesta.

~n a[teptarea unui semn din par-
tea Comisiei Europene, universit\-
]ile din Ia[i nu pot dec`t s\ asiste ca
spectatori la situa]ia politic\ actual\.
Acestea s`nt, din nou, prinse la mij-
loc `ntre discursuri de cre[terea per-
forman]elor academice [i lupte elec-
torale. ~ns\, din toamn\, puterea [i
opozi]ia se vor alinia din nou la por-
]ile institu]iilor, pentru a le `ntreba
de ce nu dau randament absolven]ii.

C\t\lin HHOPULELE

Universit\]ile au `nceput s\-[i `̀nnggrrooaappee   aarrgg iinn]] ii ii

Institu]iile de `nv\]\m`nt superior din Ia[i [i-au `ntors
urechile c\tre Comisia European\ (CE) `n urma de-

clara]iilor de luni ale ministrului Afacerilor Europene
Ludovic Orban [i ale premierului Victor Ponta. Ace[tia
sus]in c\, `n urma unor nereguli sesizate, CE va de-
cide `n cel mai scurt timp sistarea finan]\rii proiectelor
derulate prin Programul Opera]ional Sectorial pentru
Resurse Umane (POSDRU). {i, din lipsa de fonduri pro-
prii, institu]iile de `nv\]\m`nt superior vor fi nevoite s\
pun\ capac tuturor proiectelor de acest tip. Problema
apare `ns\ la universit\]ile care s-au `mprumutat de la
b\nci pentru a p\stra buna desf\[urare a acestor ini-
]iative [i care a[teptau, cumin]i, la coad\ la Comisia
European\, pentru rambursare. De la activitatea de cer-
cetare, inovare, parteneriate interna]ionale [i educa]ie,
aceste institu]ii vor avea ca misiune evitarea falimentului.

Se apropie zilele negre

 conducerile institu]iilor ie[ene pun declara]iile de la `nceputul s\pt\m`nii trecute pe
baza unei presiuni politice crescute  acestea au finan]at proiectele din bani proprii
[i, `n lipsa fondurilor europene, vor „fi puse `ntr-o situa]ie delicat\, financiar vorbind”
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Cu buzunarele cusute

M\ g`ndesc la situa]ia Greciei ca
la cea a g\le]ii cu care c\ram ap\, la ]a-
r\. De la pompa din p\m`nt [i p`n\ pe
masa de afar\, de l`ng\ sob\, din buc\-
t\ria de var\, pierdeam prin fundul g\-
urit mai bine de un sfert din g\leat\.
Eh, [i cum pentru a `nc\lzi suficient\

ap\ pentru a umple vana aveam nevoie
de vreo cinci transporturi pline ochi, la
S\ve[ti a[ fi avut nevoie de vreo [ase
Grecii [i un pic.

}ara cu cele mai multe insule din
Europa, cu una dintre cele mai vechi
[i cunoscute civiliza]ii, e un burete pen-

tru banii altora. Prime[te din ce `n ce
mai mul]i, `ns\, indiferent de m\surile
de austeritate, fondurile par a se pierde
pe drum, `nghi]ite de un sistem biro-
cratic [i administrativ de pe vremea lui
Cezar. Iar dac\ pe mine m\ puteai g\si
oriunde, urm\rind d`ra de ap\ l\sat\ de
g\leat\ prin praful str`ns `n urma sece-
telor aspre de var\, `n Elada nici pra-
fului nu-i dai de urm\. 

Ast\zi, cu recesiunea la poart\ [i
criza economic\ `n prag, ne `ntreb\m
dac\ mai are rost s\ v\rs\m bani la nord
de marea Egee. Dac\ mai trebuie sus-
]inut\, artificial, una dintre cele mai
mari culturi care au existat vreodat\.
Dac\ mai poate fi salvat\ de la colap-
sul financiar ]ara `n care s-a n\scut de-
mocra]ia, at`t de des invocat\ ast\zi, ca
un panaceu pentru fiecare societate. {i
r\spunsul e simplu, dar nu u[or de dat.

Ca `n cazul unei boli, leacul nu vi-
ne mai niciodat\ din exterior. Fiecare
cet\]ean grec, `n toat\ boemia care-l ca-
racterizeaz\, trebuie s\-[i dea seama c\
orice datorie pe care a avut-o Europa
fa]\ de el a fost pl\tit\, [i `nc\ cu dob`n-
d\. De m`ine trebuie s\ ca[te ochii [i s\
str`ng\ cureaua. S\ sparg\ balonul cu
care s-a-nconjurat, al existen]ei f\r\ griji,
[i s\ vad\ c\, `n jur, toat\ lumea `l arat\
cu degetul. {i nu mai are `n spatele cui
s\ se ascund\.

M\ g`ndesc la situa]ia Greciei ca
la cea a g\le]ii cu care c\ram ap\, la ]a-
r\. Stau ast\zi [i m\ `ntreb dac\ n-ar fi
fost mai u[or s-o peticim dec`t s\ c\-
r\m, ani la r`ndul, de fiecare dat\, cu o
g\leat\ `n plus dec`t am fi avut nevoie. 

C\t\lin HHOPULELE

Cum ar veni, la o adic\ s\ ai ce
m`nca [i s\ mori de foame. S\-]i stea
col]ucul de p`ine pe l`ng\ nas, a[a sec [i
f\r\ miros cum o fi [i tu s\-l calci cu
piciorul, auzindu-l cum se zdrobe[te sub
talp\ [i url`nd `n continuare de poft\. 

Cam ca o dam\ care umbl\-n ni[te
ruf\rii peticite cu toate c\ `i e plin garde-
robul de m\t\suri care se `nv\luie `n fel
[i chip [i poart\ parfum de trandafir. Dar
ea `[i acoper\ trupul cu boarfe care-]i `n-
torc nasul c-o ap\sare tare de mosc [i se
desf\[oar\ pe d`nsa ca un sac, de dragul
acoperirii trupului gola[ [i-at`t. La o adi-
c\, pentru c\ sacii nu mai trebuie c\lca]i,
iar m\t\surile se amestec\-ntre ele, se-
nv\lm\[esc [i fac cute greu de netezit.

Sau, iat\, ca un artist care are [i vop-
sele, [i perii lungi [i moi, [i uleiuri par-
fumate care alunec\ pe p`nze tandru. {i
p`nzele-s din bel[ug, numai c\ [ade pe e-
le praful, pentru c\ monsieur `[i caut\
darul spiritual pe undeva, se simte vexat
de existen]a `ns\[i [i ideile-i
curg, dar vopseaua nu. Cum

ar veni, la o adic\, pentru c\ nu a[a, c\-
tinel [i a[ezat, ci deodat\ [i fulger\tor
se-nt`mpl\ binele. Dintr-un bel[ug sufle-
tesc tr`ntit, din senin, de zei `n cre[tet.

Parc-a[a [i nu altminteri `i [ade [i ]\-
rii noastre cu col]ucul de p`ine sub bot,
`mbr\cat\ `n ruf\rii [i cu acuarelele `n
cabinetul de artist. Deloc boem, s\ nu
v\-nchipui]i c\ de undeva ar\t\m ca
ni[te hippie al naibii de ferici]i, care tr\-
iesc din pu]in, de dragul existen]ei colo-
rate. Nu st\m cu drumurile sparte c\ ni-s
dragi, ori cu foamea-n g`t [i punga plin\
ca s\ str`ngem cureaua. Centura ne-o
str`ng mereu al]ii, drumurile se sparg [i
se netezesc ca m\tasea nec\lcat\ a cucoa-
nei, dar la noi, cum ar veni, n-ajunge ni-
ciodat\ miezul de p`ine. Nici nu [tim,
mul]i dintre noi, c\ el exist\ sau din ce-i
f\cut. Din banii Europei, ai lumii, din
vopsele colorate, poate. Cum ar veni, la o
adic\, binele este. Dar la noi nu mai vine. 

Anca TTOMA

Ce ne facem cu profitul morilor de v`nt

Sechelele din leag\nul democra]iei
 cu recesiunea la poart\, ne `ntreb\m dac\ mai are
rost s\ v\rs\m bani la nord de marea Egee

A[a cum ar veni

De cinci ani, casa Lorenei tic\ie.
Penduleaz\ `ntre 0 [i 24, la orele fixe
c`nt\ `n [ase limbi, iar seara, mixul
acesta se transform\ `ntr-un joc pericu-
los. Pentru asta nici nu am `nnoptat ni-
ciodat\ `n casa prietenei mele. ~mi este
fric\ s\ aud peste 30  de ceasuri [u[o-
tind toate `n acela[i timp „ai ratat o zi”.
Adic\, dup\ ce c\-[i schimb\ glasurile
[i-ncep s\ sune mai strident imediat ce
amiaza trece, tic\ind ca o vr\jitoare ca-
re ]ip\ `nfundat, dup\ trei dup\-amiaza

se mai [i uit\ chior`[ la mine. De fieca-
re dat\ c`nd ne lungim la vorb\ mai
mult dec`t ne-am propus, r\s\ritul de
pe ceasul din Torino se `nvine]e[te, pre-
vestind parc\ furtuna, iar motanul de
pe orologiul din Lefkada `n loc s\ toar-
c\ lene[, aproape c\ scuip\, `ndrept`n-
du-[i ghearele din ceramic\ c\tre g`tul
meu. 

Odat\, de frica ceasurilor, i-am pro-
pus Lorenei s\-[i opreasc\ „puii”. Am
umblat cu grij\ la spate [i ceasurilor

electronice le-am
scos bateria,
iar celorlalte,
mecanice,
le-am dat
peste cap
chei]a p`n\
au t\cut. A
fost o zi nela-
locul ei. Ne-am
a[ezat `n leag\n
[i nu am plecat de
acolo p`n\ nu s-a `n-
tunecat, iar c`nd am in-
trat `n cas\, limbile `nghe-
]ate ale ceasurilor ne-au `nsp\im`ntat.
Eram singure `n ditamai casa, afar\ era

noapte, iar pa[ii no[tri ne
f\ceau pielea g\in\. {i cele
30 de ceasuri, blocate la
14.35, ar\tau, mai mult ca
oric`nd, lipsite de via]\. Nu-

mai ni[te obiecte din por]e-
lan, sticl\ sau plastic, colora-

te [i ̀ nzestrate cu roti]e ca s\ ne
socoteasc\ via]a, ca pe degete.
Nu mai erau puii Lorenei de
care se `ngrijea zilnic. Atunci e-

rau doar ni[te hido[enii pe care
noi le foloseam f\r\ rost. ~ns\, pe

post de mobil\, nu puteau izbucni:
„ai ratat [i azi”.

Iulia CCIUHU

Pui r\pit din timp
 limbile `nghe]ate ale ceasurilor ne-au `nsp\im`ntat

~n ultima vreme ploaia a luat `n
st\p`nire micul ora[ `n care locuie[te
Cristinel. Timp de dou\ zile a stat li-
pit de pat, activitate care aproape l-a
f\cut s\ se certe cu biroul, dar s\n\-
tatea mental\ i-a fost salvat\ de mici
raze sclipitoare care scot `n eviden]\
praful din camera. A ie[it ̀ n sf`r[it soa-
rele, iar odat\ cu el poate [i b\iatul s\
ias\ pe u[\ f\r\ teama de a deveni un
burete cu picioare.

Pe drum d\ de-o balt\ recent for-
mat\ de furtuna din ultimele zile,
peste care nu poate trece dec`t dac\ o
ia pe c\rarea de bolovani pe care ci-
neva o f\cuse `naintea lui. Ca un ie-
pure cu baterii care rezist\, ]op\ie de
pe piatr\ pe piatr\ p`n\ c`nd la o r\s-

cruce vede ceva care `i atrage aten]ia.
La o distan]\ de un scurt salt vede plu-
tind o bancnot\ de mare valoare, dar
la care nu poate ajunge u[or. Se o-
pre[te pe loc [i, `ncerc`nd s\ g\seasc\
o rezolvare micii dileme, g\se[te c`-
teva solu]ii riscante. Ar putea Cristi-
nel s\ ia o piatr\ din spate [i una din
fa]\ ca apoi s\ formeze un scurt pod,
dar bolovanii au problema c\ nu sunt
foarte stabili [i s-ar putea `nt`mpla  s\
plonjeze nepl\nuit `n ap\ `n timp ce
ar merge pe buc\]ile pietroase. Ar pu-
tea `ncerca s\ prind\ bancnota de la
distan]\, f\r\ ca el s\ fie nevoit s\ se
mi[te de pe loc. Un b\] ar fi numai bun
pentru asta, `ns\ dac\ nu are grij\ ar
putea `ndep\rta [i mai mult banul de
el sau s\-l distrug\ c`t timp se chinuie
s\-l trag\ spre buzunarul lui.

{i uite a[a a stat b\iatul `n loc,
sc\rpin`ndu-[i cre[tetul frun]ii `ncer-
c`nd s\ g\seasc\ ceva, f\r\ s\ observe
c\ `ntre timp au ap\rut [i al]ii cu ace-
ea[i dilem\, fiecare pe piatra lui, `n-
treb`ndu-se cum s\ ajung\ mai repe-
de la bancnot\.

Paul AANDRICI

Praful de
dup\ ploaie
 ar putea `ncerca s\
prind\ bancnota de la
distan]\, f\r\ a se
mi[ca de pe loc

 la noi n-ajunge niciodat\ miezul de p`ine

M\tu[a Aspaza aproape c\-mi era
bunic\. Ea avea 83 de ani, eu patru.
Venea mereu s\ ne viziteze acas\,
`mbr\cat\, fie var\ sau iarn\, cu o
fust\ groas\ de l`n\ acoperit\ cu un
[or] cusut din c`rpe, cum purtau mai
toate femeile de la ]ar\. Avea o bluz\
g\urit\ de molii, dar mirosind puter-
nic a naftalin\, iar deasupra o vest\
`mpletit\ de ea, cu nasturi de os, to-
ci]i de at`tea atingeri ale degetelor
aspre. ~mi aduc [i acum aminte chipul
`ncre]it de timp [i z`mbetul ce se ter-
mina de fiecare dat\ cu o grimas\ ca-
re ascundea durerile nenum\ratelor

boli str`nse de b\tr`ne]e. Ie[ise la pen-
sie de la CAP, a[a c\ bani nu prea a-
vea, dar vindea ou\ de la cele c`teva
g\ini, porumbul care `i prisosea sau
alte produse ale c`mpului. 

Nu risipea nici un chior. ~i str`n-
gea mereu `n batiste pe care le `nde-
sa cu grij\ `n sacul cu f\in\ de po-
rumb [i doar c`nd traversa satul ca s\
vad\ z`mbetul [trengar acoperit de
bucle blonde de copil, se ̀ ndura a mai
desface n\frama cu economii. Atunci
`[i umplea buzunarele cu eugenii pe
care apoi le prindeau degetele sub]iri
ale copilului bucalat, murdar pe o-
brajii rumeni de ciocolat\, pentru c\
biscuitele nu-l m`nca niciodat\. I se
lumina chipul c`nd m\ vedea r`z`nd,
iar eu eram singura gaur\ din n\fra-
ma cu bani. Restul erau pu[i deopar-
te pentru timpul pe care m\tu[a `l des-
cria printre suspine. Str`nsese destui
bani, dar nu se `ndura s\-i cheltuie.
„O [ti cine r\m`ne `n urma mea ce
are de cumparat cu ei”, spunea b\tr`-
na Aspaza. {i i-a l\sat `n sac, `n ma-
gazia de l`ng\ cas\. O ]igar\ aruncat\
de-un vecin a aprins `ns\ acoperi[ul
de stuf, iar agoniseala de-o via]\ de
pe fundul sacului de f\in\, legat str`ns
cu o n\fram\, a ars. Acum `i p\rea r\u.
C`te z`mbete nu ar fi putut cump\ra
cu ea.

Andrei MMIHAI

 str`nsese destui bani,
dar nu se `ndura `n nici
un chip s\-i cheltuie

Seif `ntr-un [tergar

„O [ti cine r\m`ne `n urma
mea ce are de cumparat cu ei”

Pentru cei care a[teapt\,
banii nu mai cad din cer

Banii, pe care at`ta ne pl`ngem c\ nu-i avem, ne pri-
sosesc. Pentru c\ dac\ posmagii da]i de poman\

de Uniunea European\ nu s`nt muie]i, ne r\m`n `n g`t
[i nu mai reu[im s\ respir\m. {i, fiindc\ nu putem tr\i
sufoca]i de reguli [i norme necroite dup\ chipul [i ase-
m\narea noastr\, spunem „pas” oric\rei [anse de-a
ie[i din mocirl\. Fondurile din care ne-am putea crea
palate le ramburs\m `nainte de a le primi. ~n cocioa-
bele noastre române[ti, pe pere]ii scoroji]i de griji, st\
`nscris un vaiet de care nu vrem s\ ne lep\d\m. 
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Un alt fel de Hansel [i Gretel

„Nici c\r]ile astea nu se v`nd sin-
gure. E tot un me[te[ug, dar mai gin-
ga[ dec`t ce f\ceam eu `nainte”, `mi
spune `n timp ce aduce un vraf de
c\r]i cu coperte mai lucioase din spa-
te. Deasupra noastr\, `n majuscule
negre, st\ scris „anticariat”, iar c\r-
]ile fac din toneta umbrit\ de crengi
un cub de pagini `ng\lbenite. Nu [tie
nimeni despre el c\ nu s-a n\scut [i
nici nu s-a [colit ca s\ citeasc\ de pe
ultima copert\ pre]ul unor volume
mai b\tr`ne, unele, dec`t el. Domnul
Mih\il\ e inginer, a terminat Facul-
tatea de Construc]ii la specializa-
rea C\i Ferate, Poduri [i Drumuri,
`n Ia[i [i dup\ ce-l auzi spun`nd asta,
`i urm\re[ti altfel mi[c\rile pe dea-
supra paginilor pe care le dr\muie[te
atent. Cu `mp\timirea [i precizia lip-

sit\ de exager\ri a unui fizician, anti-
carului `i place s\-[i a[eze pove[tile
de via]\ [i c\r]ile de pe asfalt a[a cum
`[i construia planurile, `n creion,
atunci c`nd lucra la C.F.R.. 

Meserie lla mmilimetru
~mi spune c\ a v\zut „multe fr`n-

turi `n [inele rom=ne[ti, dar pe alea
am reu[it s\ le repar. Ruptura cea mai
mare a l\sat `n via]a mea dou\ buc\]i
greu de `mpreunat, dar nu imposibil”.
~[i aminte[te de cei 18 ani pe teren,
c`nd ajuns s\ cunoasc\ multe din tra-
seele c\ilor ferate ce traverseaz\ ]ara.
„Nu a[ p\stra amintirile copil\riei cu
at`ta drag cu c`t le-a[ salva pe cele din
anii \[tia. Mi-a pl\cut teribil, eram
ca un copil cu schi]ele [i echerele `n
bra]e”. Dar s-a ̀ mboln\vit [i durerile de
spate i-au furat ultimii ani de meserie.

~nalt, slab [i adus de spate, dom-
nul Mih\il\ e-un om f\r\ stare. ~i lip-
sesc nop]ile `n care mecanicul `ns\r-
cinat s\-i aduc\ de prin pustiu, unde
aveau de reparat c`te-o [in\, `i uita `n
frig [i m`ncau c`te patru-cinci dintr-o
conserv\ apucat\, `n fug\, de-acas\.

Dar nu se treze[te cu regrete. A `n]e-
les c\ nu se mai poate [i, cu spinarea
pocnindu-i la fiecare `ncovoire, s-a
pus pe adunat pagini care altora le-a
prisosit. S-a ag\]at de carte ca de un
colac de salvare [i nu i-a mai dat dru-
mul. „Nici n-a[ mai avea de ce s\ m\
]in. Ce-i drept, `mi sare inima c`t
colo c`nd m\ mai cheam\ inginerii de
acum de la C\ile Ferate, s\-i mai sf\-
tuiesc. Chit c\ str`ng [i numai un [u-
rub, m\ duc ca apucat”, ̀ mi spune amu-
zat de propriile-i cuvinte. ~l `nc\lze[te
g`ndul c\ mai e nevoie de el, a[a,
aplecat de durere [i cu praful c\r]ilor
pe m`ini. Le poart\ de colo-colo [i
le-n[ir\ `n fiecare diminea]\ altfel,
me[te[ugit. Cu nici un dram mai pu-
]in\ r\bdare [i niciodat\ prea adunate
sau prea disparate, ca un [urub bine
str`ns. 

Anca TTOMA

Inginerul literelor
pr\fuite

 s-a ag\]at de carte ca de un colac de salvare 
{tefan `[i respect\ pasiunile cu `mp\timire de viciat 
 „nu m\ v\d actor o via]\-ntreag\”

 „`mi sare inima c`t colo c`nd m\ cheam\ inginerii”

Au apucat drumuri
pe care nu le era

h\r\zit s\ mearg\, dar
au pres\rat firimituri de
p`ine, ca s\ nu uite cum
s\ se `ntoarc\. ~ntre timp,
merg pe noile c\r\ri
m`na]i de o dorin]\ vie
de a nu se pierde `n c\-
utarea adev\ratei voca-
]ii. {i sper\ doar s\ `[i
aminteasc\ meseria pen-
tru care au fost cu ade-
v\rat pl\m\di]i.

„S\ vezi cît de diferit te trateaz\
lumea atunci cînd e[ti [ofer [i nu mu-
zician”, îmi spune Dumitru Dr\goi,
interpret de muzic\ popular\ din Ba-
sarabia, cu un zîmbet sup\rat de rea-
litatea cu care are de luptat. „Întotdea-
una am vrut s\ m\ ocup de muzic\,
nu m\ gîndeam la nimic altceva”, mai
adaug\ artistul cu pauze între cuvin-
te de parc\ ar repeta o rug\ciune îna-
inte de somn. 

Muzica a fost pasiunea lui de co-
pil, a mo[tenit aceast\ dragoste oar-
b\ de la tat\l s\u, Anatolie Dr\goi,
care împreun\ cu forma]ia sa „{tefan
Vod\” a fost bine cunoscut [i primit
în România Mare, mai ales de cei din
Ardeal [i Banat. 

Dumitru poveste[te despre reali-
tatea a[a cum o simte el, o prive[te de
fapt, f\r\ fric\ cu ochii mari [i negri,
cu chipul alb cu care ce contrasteaz\
p\ru-i brunet. A terminat Academia de
Muzic\, Teatru [i Arte Plastice în
2008, a participat la diverse festival-
uri dincolo de hotarele reupublicii, în
Monte Carlo, Baku [i Coreea de
Sud al\turi de al]i arti[ti, interpre]i [i
dansatori din Republica Moldova. 

Acas\ pe rafturi se pr\fuiesc di-
plomele sale, dintre care [i premiul
mare din 2009 pentru locul întîi la
concursul „Armoniile Prim\verii”. A-
cum împreun\ cu forma]ia „Taraf Mol-

dovenesc” umple s\lile diferitor ser-
b\ri în frunte fiind vocea sa cu ritmuri
de acordeon, clape, trompet\, ]ambal,
tob\ [i vioar\. „Pe parcursul anilor
primim tot mai multe invita]ii la ast-
fel de s\rb\tori, deseori se întîmpl\
s\ fim chema]i [i la nun]i române[ti”.

Cu ttoate cc\...
De[i notele muzicale s`nt de fapt

voca]ia sa, cu ceva timp în urm\, Du-
mitru a început s\ [ofeze. „Mi-au pro-
pus acest serviciu oamenii care [tiau
c\ am nevoie de ni[te bani în plus”.
Chiar dac\ zilele s\pt\mînii s`nt un-
ele obi[nuite pentru un muncitor de
rînd, serile de weekend le întîlne[te în
focarul alaiurilor [i chiotelor de bu-
curie [i petrecere, a[a cum se fac la
moldoveni. Nu s-a l\sat nici de taraf.
Diminea]a, cînd se treze[te cu gîndul
c\ trebuie s\ [ofeze, el face exerci]ii
speciale, bea ceai verde [i lapte cu mie-
re pentru a-[i lustrui talentul [i a-l men-
]ine în form\. 

Dumitru este protagonistul per-
fect al lui Icarus, doar c\ el [tie c\
de data asta aripile f\urite de propri-
a-i perseveren]\ au s\-l duc\ spre soa-
re. „S`nt convins c\ am s\ reu[esc s\
fac ceea ce vreau, vreau s\ muncesc
ca s\ fac un album [i s\-l lansez de
ambele p\r]i ale Prutului, iar de volan
am s\ m\ las atunci cînd scopurile
mele vor fi atinse”. 

Daniela VVORTOLOMEI

Echilibru `ntre 
volan [i microfon

 de[i notele muzicale s`nt
voca]ia sa, acum este [ofer

Oric`t r\u ]i-ar face cineva, cre-
din]a `n Dumnezeu nimeni nu ]i-o
poate lua. Aceasta este deviza dup\
care Viorel Mihalache, avocat ie-
[ean, se ghideaz\ `n misiunea sa de
ap\rare a celor care-i solicit\ ajuto-
rul. Acum [ase ani era preot, slujea
de al]i zece pe Domnul, iar dup\ o
`nt`mplare nefericit\ `n familie, a ce-

rut divor]ul so]iei, pentru c\, „acea-
sta nu-[i dorea copilul pe care acum
`l cresc singur”. ~n acel moment `n-
s\, Mitropolia Moldovei [i Buco-
vinei i-a dat un avertisment [i l-a
mutat disciplinar la biserica „Toma
Cozma”, iar c`nd divor]ul a fost pro-
nun]at, clericii `n care avea `ncrede-
re l-au caterisit, oprindu-l astfel s\
mai slujeasc\ `n Casa Domnului
pentru totdeauna. „Eu `n suflet r\-
m`n preot, dar s`nt indignat c\ de-
cizia aceasta vine din partea unor
monahi, c\lug\ri, care nu cunosc via-
]a de familie, dar care aplic\ Canoa-
nele Sfin]ilor P\rin]i, doar `n unele
situa]ii”, adic\ doar acolo unde simt
de cuviin]\, pentru c\, spune el, e-
xemple `n care tipicul a fost `nc\l-
cat chiar `n gr\dina bisericii exist\,
dar s`nt ascunse de ochii enoria[ilor.

Fostul preot, care a „trudit [apte
ani `ntr-o parohie la ]ar\”, f\r\ s\ fie
repartizat direct la Ia[i „cu pile”,
situa]ii pe care `ns\ le cunoa[te [i,
pentru c\ `n alte dou\ situa]ii, cei
care s-au desp\r]it de nevestele lor
`nc\ poart\ sutana preo]easc\, a dat
`n judecat\ Mitropolia, iar dac\ nu
va fi ascultat `n Rom=nia, va apela
la Curtea European\ a Drepturi-
lor Omului. „{ti]i, m\ `ntreb de mul-
te ori, de ce pe mine m-au scos din
cler, iar pe preo]ii de la Biserica Zi-
ua Crucii [i de la cea a Sf`ntului Ha-
ralambie, nu”, spune avocatul ar\t`n-
du-se nedumerit de c\ile folosite de
`nal]ii clerici pentru a proteja preo]ia.

R\spunsul dde ddincolo
Dragostea pentru cele sfinte a

`nceput `n tinere]e, c`nd [i pasiunea
pentru istorie `i scormonea sufletul
[i de atunci a urmat cele dou\ c\i.
Le-a studiat [i le-a aprofundat c`te
patru ani pe fiecare la Universita-
tea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i,
iar c`nd preo]ia i-a fost luat\, s-a
orientat c\tre Drept, ca un fel de re-
compens\ pentru haina pierdut\. „Nu
mi-a pl\cut s\ fiu tocilar, `ns\ am
vrut s\ `n]eleg fenomenele care m\
`nconjoar\”, pentru c\ acum, c`nd lup-
t\ `mpotriva nedrept\]ilor bise-
rice[ti, vrea s\ devin\ cel mai bun pe
ramura aceasta a Dreptului Civil,
deoarece avoca]ii nu se bag\ `n pro-
cese de acest fel, iar oamenii care
s`nt nedrept\]i]i de biseric\, r\m`n
f\r\ ap\rare. „Ei spun c\-i vorba de
Dumnezeu. Nu domnule, aici nu e
Dumnezeu, ci mafia bisericeasc\” 

Iulia CCIUHU

Lui {tefan niciodat\ nu i-a pl\-
cut s\ fac\ un singur lucru, iar acum
[apte ani de zile, c`nd ie[ea de pe b\n-
cile liceului, trebuia s\ se `nscrie la
nu mai pu]in de patru facult\]i. „Eu
voiam regie, culmea e c\ numai la
aia nu m-am `nscris”, `mi zice {te-
fan r`z`nd, pe un ton v\dit autoironic.
A ales, p`n\ la urm\, Geografia, pe
care trei ani mai t`rziu o [i termina,
la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, `n Ia[i. „Aveam atunci trei
variante: s\ m\ angajez ca profesor,
s\ dau la masterat sau s\ mai fac o
facultate. Ghici ce-am ales”, m\ `n-
treab\ retoric [i `n locul z`mbetului
de p`n\ atunci m\ trezesc `n fa]a u-
nui t`n\r serios, grav, cu ochi mari [i
o privire nostalgic\. 

~n ultimele luni de zile [i-a t\i-
nuit dragostea de geografie. Schim-
b\ straie felurite [i replici nenum\-
rate pe scena Teatrul Tineretului `n
Piatra Neam], cu care s\pt\m`na vi-
itoare va pleca la un festival la Satu
Mare. „Dar nu m\ v\d actor o via]\-

ntreag\. Pentru c\ nu-mi g\sesc lo-
cul, e foarte greu [i apoi este foarte
foarte, foarte prost pl\tit. Nu po]i fa-
ce nimic cu cinci milioane. Mi-ar pl\-
cea ca asta cu protec]ia mediului s\
fie un job permanent [i tot ce ]ine de
art\ s\ fie pe l`ng\. Sau invers. A[
vrea s\ le pot `mbina cumva”. De[i
nu se sfie[te s\ admit\ c\ `i plac mul-
te lucruri, t`n\rul brunet, `nalt ridic\
b\rbia solemn oric`nd vorbe[te des-
pre pasiunea pentru mediu, cea mai
statornic\ dintre toate: „Este o cauz\
pentru care a[ lucra sincer, [i nu m-am
putut angaja `n domeniu pentru c\ am
refuzat s\ `nchid ochii la diverse”,
a[a `nc`t a avut r\gazul de a-[i exersa
[i alte laturi.

Doar eeu [[i mmuntele
~n timpul liber c`nt\ la saxofon, pe

care `l consider\, ca pictura, o form\
de exprimare. De la tablourile pe ca-
re nu mai are unde s\ le anine, p`n\
la piesele pasionale ale c`nt\re]ilor
de demult, cuv`ntul care descrie cel
mai fidel implica]ia lui `n art\ este
„culoare”. „Dragostea mea pentru sa-
xofon a pornit de la clarinet, pe care
l-am schimbat cu un prieten, a[a c\ era
prea greu de `nv\]at”. Instrumentul
aurit nu a prins `ns\ praf `n ultimii
cinci ani de zile nici chiar `n s\pt\-
m`nile cu program foarte `nc\rcat,
iar {tefan `[i respect\ pasiunile cu
`mp\timire de viciat, oric`t de multe
ar fi la num\r.

Geografia a `nv\]at s\ o iubeas-
c\ `n timp, iar drumurile pe munte l-au
apropiat `ntr-at`t de realitatea pe ca-
re o studia, ̀ nc`t „nici acum, c`nd merg
cu prietenii pe munte, nu pot s\ nu
r\m`n singur m\car pentru c`teva ore,
s\ fim doar eu [i muntele”.

Livia RRUSU

Rolul din culisele naturii
 pasiunea pentru mediu
este cea mai statornic\ 

Sorti]i s\ caute meseria ppppiiii eeeerrrrdddduuuu tttt\\\\

Domnul Mih\il\ ar l\sa bucuros c\r]ile ca s\ str`ng\ un [urub

„Mircea, uimitorul meu v\r..."

Ocar\ adus\ 
`n Casa Domnului

 „eu `n suflet r\m`n tot
preot”



OPINIA VECHE: Se vorbe[te
adesea despre familia dumneavoas-
tr\ `n termeni de „dinastie muzica-
l\”. Dumneavoastr\ cum o numi]i?

MIOARA CORTEZ: Exact a[a.
Este o dinastie, p`n\ la urm\, prin `n-
s\[i arborele nostru genealogic, care
s-a dezvoltat crescendo. Din r\d\cini-
le noastre, predecesorii spanioli, s-a
dezvoltat aceast\ coroan\. Le s`nt re-
cunosc\toare p\rin]ilor, bunicilor [i
str\bunicilor, iar surorile mele au ace-
la[i sentiment. R\d\cinile familiei
noastre au tot venit, de la bunicul meu,
Constantin Cortez. V\ da]i seama c\
ele s`nt, totu[i mult mai departe, mult
mai de demult, chiar de la str\bunicii
mei. Prima care a dep\[it grani]ele,
dup\ bunicul meu, a fostViorica Cor-
tez, sora mea cea mare. Apoi a venit
cea mijlocie, {tefania, care a f\cut
pian, s-a mutat la Suceava unde a pre-
dat, a scos c`teva genera]ii de piani[ti
cu premii na]ionale [i interna]ionale.
Dup\ aceea am ap\rut [i eu pe firma-
mentul familiei [i m-am dedicat total
credin]elor ei. ~ncet, `ncet am intrat [i
eu pe acest filon muzical. Am lucrat
cu Aneta Pavalachi, care a fost pri-
ma mea profesoar\ de canto, un om
extrordinar cu un poten]ial pedagogic
[i artistic nemaipomenit. Am `nv\]at
de la dumneaei tehnica vocal\. Am
fost [ef de promo]ie pe ]ar\ [i, de[i am
ie[it cu greu `n str\in\tate, am reu[it
s\ c`nt cu sora mea `n multe specta-

cole. Aveam [i un copil pentru care,
v\ da]i seama, a trebuit s\ m\ `ntorc.
Am fost solista Filarmonicii din Ia[i,
apoi m-am transferat la Opera din
Ia[i. De aici au `nceput deplas\rile
mele, a[a am ajuns [i `n Japonia. Din
col]uri diferite ale lumii, eu [i surorile
mele am r\mas fiice ale Ia[ului care
au dus mai departe, fiecare `n felul ei,
armonia [i tradi]iile ora[ului.

O.V.: C`t din sufletul dumnea-
voastr\ e legat de originile spaniole,
din partea tat\lui [i c`t de cele
basarabene, ale mamei?

M.C.: Am mers [i-n Spania, am
mers [i-n Republica Moldova, spre
r\d\cinile mamei mele, unde am fost
invitat\ la festivaluri deMaria Bie[u,
am c`ntat al\turi de Viorica Cortez.
{i-am re`nt`lnit acolo ramuri ale arbo-
relui acela despre care v\ vorbeam, din
partea mamei. E un sentiment extraor-
dinar s\ te tragi din dou\ lumi at`t de
frumoase. Eu `i cunosc [i tradi]iile
mamei foarte bine. Era o femeie foarte
frumoas\ [i-o gospodin\ nemaipome-
nit\, c`nta [i ea superb, iar tata – un
b\rbat frumos, la r`ndul lui. Ei au dat
trei flori ale familiei, din bl`nde]ea [i
dulcea]a mamei [i caracterul artistic
al tatei.

O.V.: Povestea]i c\ la 14 ani,
mama dumneavoastr\ s-a `ndr\-
gostit de {tefan Cortez [i s-a l\sat
„r\pit\” de acesta.

M.C.: Exact a[a a fost. Una din

surorile tatei st\tea chiar l`ng\ „Talp-
alari”, so]ul ei fiind tipograf, aveau o
cas\ foarte frumoas\. Tat\l meu lua
docarul [i se ducea la surorile lui [i,
`ntr-o zi a `nt`lnit-o pe sora mai mare
a mamei, cu d`nsa de m`n\, micu]a
Daria. {i tata a venit o dat\, s-a `ntors
a doua oar\ [i-a v\zut-o c`t era de fru-
moas\. Era o diferen]\ de 25 de ani
`ntre ei, v\ da]i seama. {i i-a spus
„Daria, tu vii cu mine?”. Iar ea i-a
spus da [i-atunci a „r\pit-o”, `ntr-o sa-
nie [i-a dus-o la „Doi Peri” [i c`nd a
f\cut 15, 16 ani s-au c\s\torit. Avea
tata un conac superb acolo, dar cre-
dea c\ g\inile se hr\nesc singure, c\
via se culege singur\. Era un poet, un
boem tata. Mama l-a luat `ncet-`ncet
[i au f\cut gospod\rie `mpreun\. Tre-
ceau tr\surile regale pe strada noastr\,
pe Sf`ntulAtanasie [i auzeau c`ntece-
le chit\rii [i pianului familiei Cortez.

O.V.: Spunea]i c\ tat\l dum-
neavoastr\ a fost persecutat `n re-
gimul comunist pentru c\ era
„chiabur”.A fost, pentru dumneav-
oastr\ [i familia dumneavoastr\,
bun\starea o piedic\?

M.C.: Da, av`nd `n vedere c\
aveam [i noi doar c`teva hectare cu
vie [i o alee de cire[i prin mijlocul
propriet\]ii. C`te pu]in din fiecare,
pentru c\ eram trei fete, iar mama era
muncitoare, ]inea `n fr`u toate trebu-
rile gospod\re[ti. C`nd au venit co-
muni[tii a fost foarte greu pentru noi,
pentru c\ tat\l meu, din artistul pe
care-l iubea toat\ lumea, omul acela
boem, a ajuns s\ dea socoteal\ pentru
toat\ munca. La un moment dat pri-
marul l-a rugat s\ se `nscrie `n colec-
tiv, pentru ca [i al]i oameni s\-i
urmeze pasul. {i tata s-a g`ndit la
fetele lui, normal. Dar repercusiunile
au fost `ngrozitoare inclusiv pentru
noi. Viorica, solist\ a Filarmonicii, a
fost dat\ afar\, dup\ aceea {tefania,
care era `nc\ elev\, a fost [i ea scoas\
din [coal\.Apoi am urmat eu. Chinuit
am f\cut [coli la seral, mergeam [i la
Filarmonic\ cu greu, aveam deja un
copil mic la 18 ani. Ne-au scos to]i
copacii din r\d\cini, au smuls via, ne-
au mutat drumul, ne-au schimbat gar-
dul [i-am pierdut buc\]i mari de teren.
Nu eram putred de boga]i, mai mult
conta atmosfera de acas\ de la noi.
Faptul c\ ne f\ceam singuri poezia [i
muzica a deranjat [i noi, copiii, am
suferit [i greu am ie[it de acolo. P`n\
[i azi `ncerc\m s\ ne facem dreptate,
fiindc\ noi n-am v`ndut un centimetru
din p\m`ntul p\rin]ilor no[tri, `ns\
al]ii au f\cut-o. Dar am dep\[it,
mul]umim luiDumnezeu, fiecare gre-
utate. Fiecare lovitur\ ne-a `nt\rit. Ne
hr\nim, totu[i, din acele amintiri. Dac\
n-ai amintiri, nu te po]i hr\ni. Cine
renun]\ la trecut, cine nu tr\ie[te cu el,
n-are bog\]ia sufleasc\ de-al `mp\rt\[i.

O.V.: Era arta, cultura familiei
dumneavoastr\ considerat\ pericu-
loas\?

M.C.: N-am fost niciodat\ noi un
pericol politic, social. Eram ni[te c`n-
t\re]i dintr-o familie de arti[ti. C\ am
fost oprit\ din a pleca de c`te ori am
vrut, da. Dar a[a, `n sistemul acela di-
abolic, au existat oameni carem-au aju-
tat, [tiind c\ s`nt un om cinstit, c\ voi

reveni de fiecare dat\, dup\ fiecare
plecare. Nici o clip\ nu mi-am propus
s\ r\m`n `n str\in\tate. Sora mea a
plecat, dar a pl\tit `n permanen]\ trib-
uturile acestei plec\ri. Eu n-am putut
s\ fac ca ea, mi-a fost prea greu.

NN--aa  ffoosstt  nneevvooiiee  ss\\--mmii
ddeemmoonnssttrreezz  cceevvaa  mmaaii  mmuulltt
ddeecc`̀tt  vvoocceeaa

O.V.: A]i sim]it c\ v-a]i n\scut
sopran\, c\ n-a]i avut de ales, ci
drumul vi l-a indicat `ns\[i „dinas-
tia”?

M.C.: Cred c\ noi toate ne-am
n\scut cu un talent din familie, tat\l
nostru fiind un tenor cu o voce su per -
b\, bunicul nostru bass cantabil. Era
normal ca vocile noastre s\ fie de o se -
bite la r`ndul lor. Pe l`ng\ func]ia de
primar, tata organiza coruri, chiar [i
`n timpul regimului comunist. Era ad-
mirat, iubit pentru c\ nu f\cea [i nu
ne-a l\sat nici pe noi s\ facem po li ti -
c\, eram oameni de art\, c\utam tot
ce-i frumos. Tata c`nta [i la pian [i la
vioar\, str`ngea poe]i, cei mai mari
poe]i ai vremii. Aveam seri lirice [i
muzicale, concerte cu muzicienii ca re
aveau spectacole `n Ia[i, c\ci ace[tia
veneau [i la tat\l meu, care era primar
al Ia[ului c`nd eram copil. A existat
un respect at`t de frumos fa]\ de fa-
milia noastr\, drept pentru care [i
strada unde locuim noi se nume[te
{tefan Cortez. ~n mediul acesta, so ra
mea a descoperit c\ este mezzoso-
pran\ prin natura glasului ei, iar eu
am crezut c\ s`nt [i eu. ~ns\, chiar
dac\ la `nceput am c`ntat ca mezzo,
profesoara mea, Aneta Pavalachem-a
ascultat [i mi-a spus „nu, tu e[ti so-
 pran\, a[a trebuie s\ c`n]i”, asta av`nd
`n vedere c\ eu voiam s\ o „imit” pe
Viorica. Dar menirea vocii mele a
fost alta. Sora mea cea mijlocie, chiar
dac\ a f\cut pianul [i n-a vrut s\ c`n te,
avea totu[i o voce de sopran\ li ri c\ su-
perb\. Combina]ia r\d\ci ni lor noas tre
putea s\ dea voci de coloraturi di -
ferite, lirice, lejere [i a[a mai departe.
Iar noi f\ceam coruri `mpreun\ [i ne-
am `ntrep\truns vocile. Era [i normal
s\ ne dedic\m acestui drum.

O.V.: Spunea]i la un moment
dat c\ tat\l dumneavoastr\ a fost
„dezam\git” c`nd v-a]i n\scut, g`n -
 dindu-se c\ familia va mai da lumii
„`nc\ o sopran\ Cortez”. A fost
acesta un imbold, v-a determinat s\
`ncerca]i s\-i demonstra]i c\ „dez a -
m\ girea” a fost pripit\?

M.C.: Da, da, tata `[i dorea un
b\iat foarte mult. La acele vremuri,
mama mea a c`ntat numai acas\, iar
tata, bine`n]eles, a glumit, a[a, c`nd eu
am scos primul sunet. St\tea dincolo
[i se ruga `mpreun\ cu surorile mele,
cu candela aprins\ [i-a intuit, parc\,
„ah, `nc\ o sopran\”. Eu n-am ap\sat
pe nici un buton ca s\ le fac pl\cere
mamei sau tatei. Din frumu se]ea
glasului lor s-a n\scut [i-al meu, ca [i-
al surorilor mele. N-am f\cut nici un
efort, c`ntam de la un an `m preun\ cu
ei [i n-a fost nevoie s\ le demonstrez
mai mult de-at`t.

O.V.: V-a]i descoperit, p`n\ la

urm\, glasul de sopran\ spinto.
M.C.: La `nceput am fost liric\-

spint. Cu timpul, abord`nd repertoriul
mult mai dramatic, am trecut de la
lirico-spint la spinto-dramatic. ~nce-
pusem [i am continuat p`n\ acum s\
urmez un repertoriu puternic, greu.
Av`nd `n vedere c\ noi, din natur\, din
glasul familiei avem o voce puter nic\,
nici nu avem nevoie de microfon pen-
tru c\ am studiat [i ne-am mo delat.
Corzile r\m`n acelea[i, dar studiul `]i
dezvolt\ pl\m`nii, coloana de aer, re-
zonan]a [i de aici porne[te marea
tehnic\. De asta am [i trecut de la liric
la dramatic. Exist\ aceast\ gre[eal\ a
multor c`nt\re]i care, ̀ m pin[i de dorin]a
t`n\r\ de a c`nta lu cruri mult mai tari
dec`t le permite tehnica, for ]eaz\ nota.
Trebuie s\ ai r\bdare s\-]i dez vol]i teh -
nica [i s\ abordezi repertoriul corect.
Nu po]i s\ c`n]i la 15 ani Verdi. ~n c-
epi cu preclasicii, clasicii, romanti cii
[i a[a treci prin schim b\ri [i ajungi s\-
]i define[ti vocea. S\ spui „\sta e
glasul meu”. Unii abordeaz\ din start
arii tari [i `[i pierd, ̀ n timp, glasul. Nu
po]i c`nta p`n\ la ad`nci b\tr`ne]e cu
tehnica asta, important e s\ ajungi s\
`mp\rt\[e[ti din cuno[tin]ele tale [i
altor genera]ii, celor care doresc s\-]i
urmeze `nv\]\mintele.

TToottuull  ppoorrnnee[[ttee  ddiinnttrr--oo  ffllaacc\\rr\\
ccaarree  ssee  ppuunnee  aassuupprraa  
ppeerrssoonnaalliitt\\]]iiii  ttaallee

O.V.: A[a a]i evoluat [i su fle te[ -
te, mai `nt`i liric [i apoi puternic?

M.C.: Nu tocmai. Pasiunea mi-e
mare [i se simte p`n\ [i ̀ n felul ̀ n care
vorbesc, cu patos. ~n familia noastr\
este o efervescen]\ extraordinar\.
Chiar dac\ eram mic\ eu c`n tam cu
patos, c`ntam cu o do rin]\ ne-
 maipomenit\ pentru c\ a[a sim]eam,
nu pentru c\ mi se impu nea. Nu poa -
te cineva s\-mi impun\ a[a ceva. To tul
porne[te dintr-o v\paie, din ceva dum-
nezeiesc care se pune asupra per son-
alit\]ii tale. Flac\ra ]i-o d\ pasiu nea.
De c`nd m\ [tiu am avut-o, am c`ntat
cu ea, de la lucruri m\runte, mititele [i
flac\ra s-a dezvoltat. Asta se nume[te
tehnic\. Pa siu nea e altceva, eu am
c`ntat cu o pasiune care te poate
st\p`ni. Ca me tod\, ca ra]iune. Dar nu
]i-o poate da nimeni. Asta se na[te [i
se cultiv\. Dac\ n-a[ fi avut aceast\
flac\r\, n-a[ fi putut s\ de p\ [esc
grani]ele, n-a[ fi putut s\ transmit
acest foc nim\nui. M-am dezvol tat,

`ns\, aici, `n Ro m= nia, unde am fost
invitat\ s\ c`nt la toate concer te le fi-
larmonicilor. Din nu cleul f\cut aici
am ajuns s\ trec dincolo de grani]e.
C`nd e[ti foarte bun, publicul simte,
te iube[te, te mai cheam\, indiferent
c\-i Rom=nia, Japonia, Canada.

O.V.: Kent Nagano, directorul
Orchestrei Simfonice din Montreal
v-a refuzat posibilitatea de a v\ face
auzita vocea pe scena de acolo
atunci c`nd a plecat acas\ cu CV-ul
dumneavoastr\, f\r\ a va da un
r\spuns atunci c`nd i-a]i cerut spri-
 jinul. V-a]i dat seama `ntre timp
care a fost motivul?

M.C.:A fost altceva acolo. Av`nd
un CV puternic, cu particip\ri `n toa -
t\ lumea la concerte, f\r\ modestie
spus, s-au speriat. Nu doar dumnea -
lui. M-am izbit de un perete, s`nt ret-
i cen]i la tot ce este formidabil [i nu
doar `n muzic\. Vin ingineri, avoca]i
[i a[a mai departe. Se izbesc cu to]ii
de acest zid, de aceast\ plato[\. Nu le
convine pentru c\ au [i ei [coli, vor
s\-[i plaseze proprii „copii” pe lo cu -
rile `nalte. Emigran]ii vin acolo foar -
te preg\ti]i, cei care merg pentru o
profesie. Vin cu [coli extraodinare `n
spate, cu cariere deja formate. Eu am
plecat ca s\ fiu al\turi de so]ul meu,
dar am sperat totodat\ c\ `n Canada
voi g\si un altfel de climat dec`t `n
Rom=nia, pe care o p\r\sisem su p\ -
rat\ pe ni[te probleme [i-am zis „ga ta,
acolo-mi va fi libertatea”. A fost, dar
am p\truns greu `n lumea muzical\.
Mai bine de opt luni m-am chinuit. {i
c`nd am reu[it s\ prind r\ d\ cini, a fost
datorit\ unor oameni de o se bi]i, pre-
cum biologul Vania Atu do rei, care
m-a f\cut cunoscut\ peste tot. Mi-a
fost greu, singur\ acolo `n domeniu,
s\ m\ descurc. Eu nu bat la u[i. Am
crezut c\ ele se vor deschide dac\ voi
depune CV-uri, dac\ `mi voi prezenta
arta. Da, am ajuns [i la Kent Nagano
[i am crezut c\-mi va fi u[or drumul.
Mi-a z`mbit, mi-a spus c\ e extraor-
dinar ceea ce fac, i-am ar\tat fo-
tografii de la concertele din Japonia.
Nici cel mai mic r\spuns n-am primit
mai t`rziu. {i-am avut un gust amar
pentru c\ acolo este o alt\ politic\,
opera lor nu este pl\tit\ de stat. Diri-
jorii, de exemplu, invit\ arti[ti s\
c`nte, iar ace[tia dau bani. Ei n-au im-
presari. Am `nt`lnit c`]iva foarte buni,
care mi-au spus, `ns\, „a, dar tu tre-
buie s\ m\ pl\te[ti pe mine”. F\r\ fam-
ilie, f\r\ so]ul meu, n-a[ fi reu[it. Dorul
de ]ar\ e `ntotdea una foarte mare.

O.V.: Deci familia [i aprecierea
comunit\]ii rom=ne din Canada v-au

]inut acolo.
M.C.: Da, cred c\ asta m-a ]inut.

{i dorin]a de a c`nta. Al doilea so] al
meu avea toat\ familia acolo, el fiind
inginer mecanic, un om care m-a spri-
 jinit [i suflete[te [i intelectual. Dar to -
tu[i `i port o stim\ extraordinar\ [i
fostului meu so], David Marcian, fost
prim concert maestru la Filar mo ni c\,
am acest copil cu d`nsul, b\iatul meu
{tefan, intrat [i el la Oper\ pentru c\
are iubirea de mu zi c\ de la noi. M-am
stabilit `n Canada de vreo [apte, opt
ani, dar eu tr\iesc, respir, m\n`nc
rom=ne[te, chiar dac\ s`nt [i cet\]eam
rom=n [i cet\]ean ca nadian. M\ trage
]ara. Am `n Canada un studio unde
predau, am studen]i la canto. Dar, ve -
de]i, muzica clasic\ nu e teribil de iu -
bi t\ acolo. Dar eu m\ dedic cu mult\
dragoste indiferent de reac]ia lor. Te
love[ti, `ns\, de un egoism, de o fric\
de-a te l\sa s\ evo luezi `n fa]a lor, o
fobie fa]\ de emigran]ii care vin pre -
g\ ti]i. Ulterior m-au che mat, dar n-am
mai acceptat eu. E o chestiune de dem-
 nitate, nu m\ implic dec`t acolo unde
s`nt dorit\. {i cu toate c\ s`nt, altmin -
teri, un om obi[nuit, scena este
altceva, acolo s`nt altcineva.

O.V.: Pe l`ng\ cariera muzical\
interna]ional\, ati fost [i profesor
de canto la Academia de Muzica
„George Enescu” din Ia[i [i dupa
absolvirea Conservatorului avea]i
un post de profesor la Boto[ani. V-a
fost mai drag\ sala de curs dec`t
scena?

M.C.: Am predat mul]i ani, `ntr-
a dev\r. Dar `mi plac toate, vin fie ca -
re la r`ndul lor. Unii s`nt mari
c`n t\ re]i, dar nu [tiu s\ predea, nu e
pentru ei. Eu am dorit s\ [i dau mai
departe din ce [tiam [i nu mi-a p\rut
r\u. Am avut la Conservator colegi
foarte buni [i am ridicat ̀ mpreun\ gen-
era]ii de c`nt\re]i care s`nt [i ast\zi `n
Opera din Ia[i [i-mi face cinste s\
[tiu asta. Urm\resc cu drag toate
evolu]iile, lu crurile care i-au f\cut
mari.

Indiferent  dac\  faci
mecanic\  sau  muzic\,  mergi
printr-un  mentor  `nainte  [i-i
duci  numele  peste  tot

O.V.: A]i plecat `n Italia, imediat
dup\ terminarea liceului, cu o bur -
s\ [i a]i studiat al\turi de Rosetta
Noli. Apoi v-a]i `ntors la Conser va -
torul din Bucure[ti, unde v-a ̀ n dru -
mat Arta Florescu. A fost sunetul
unuia din aceste mentorate mai
puternic dec`t cel\lalt?

M.C.:Am studiat la Scala, ̀ n Mi-
 lano, am debutat cu „Othelo” [i-am
`nv\]at totul cu drag acolo. Re`ntor -
c`n du-m\ `n ]ar\, nu mi-au mai dat
drumul. Am intrat prima la Con ser -
va torul din Bucure[ti, pentru c\ `n
afar\ nu am mai putut s\ continui
studiile. M\ `ntorsesem `n ]ar\ s\-mi
v\d b\iatul [i nu am mai putut pleca.
Nu mi-a p\rut, `ns\, foarte r\u, pentru
c\ am ajuns la Arta Florescu, o pro-
fesoar\ de la care am avut de `n v\]at
extraoridinar de multe, aceast\ mare

sopran\ [i pedagog. Arta Flo rescu [i-
a pus amprenta pe to]i marii c`nt\re]i.
Dac\ n-ar fi fost ea [i Aneta
Pavalache, cu voci impecabile, n-a[
fi ajuns aici. Orice artist, f\r\ un men-
 tor dinaintea lui, f\r\ o baz\ de la el,
e imposibil. Am adorat-o pe Arta
Florescu, cu toate c\ a fost sever\ [i
nu lua orice student cu voce frumoa -
s\. Trebuia s\ vad\ `n el acel ceva ca -
re s\ o dep\[easc\ [i pe ea. Vr`nd,
nevr`nd, cu aceast\ art\ `nv\]at\ aici
m-am dus mai departe. Le por]i cu
tine, nu po]i s\ ui]i. Indiferent dac\
faci mecanic\ sau muzic\, mergi
printr-un mentor `nainte [i-i duci nu-
 mele peste tot.

O.V.: Cum v-a]i l\sat „adopta -
t\” apoi de ora[ul Boto[ani, iubind
at`t de mult Ia[ul?

M.C.: Am terminat Conser va to -
rul ca [ef de promo]ie, dar nu aveam
la ce s\ m\ `ntorc `n Ia[i. Mi s-a re -
partizat postul respectiv, la Boto[ani.
Un ora[ cu oameni nemaipomeni]i,
care m-au apreciat c`t\ vreme am stat
acolo. Era normal s\ vin spre Ia[i,
pentru c\ aveam familia aici. N-am
vrut s\ p\r\sesc Ia[ul, doar c\, oric`t
de bun ai fi fost, erai plasat pe un post
[i eu l-am ales pe cel mai bun din
mediul cultural. A fost o etap\ din
via]a mea, dup\ care am revenit aici.
A r\mas locul de suflet. Opera
noastr\ ie[ean\ cre[te. Am toat\ sti ma
pentru cei care fac muzic\ aici. Sper
s\ se `n]eleag\ c\ arta este sufletul
ora[ului, al publicului care trebuie
iubit, trebuie apreciat, cultivat. F\r\
sus]inerea lui e greu s\ rezi[ti.

O.V.: Ce „mizerii” a]i `nt`lnit
c`nd v-a]i `ntors la Ia[i? Avea]i deja
un mare premiu c`[tigat, „Riccar do
Stracciari”, ob]inut la Concursul
Interna]ional de Canto de la
Bologna prin care, spunea]i chiar
dumneavoastr\, v-a]i lansat pe
scena mondial\.

M.C.: Problema era c\ eu nu ple-
cam pentru perioade mari de timp.
Plecam si m\-ntorceam, nu lipseam
zeci de ani. {i-atunci nu vedeam schim -
b\ri. Se c`nta `n acelea[i con di ]ii, cu
acelea[i necazuri, acela[i frig, pe ace -
la[i c`mp ostil. Chiar dac\ d`r d`iam de
frig `n sal\, c`ntam de pl\ cere, `mi
iubeam meseria. Publicul tre buia s\
ne vad\ z`mbind, nu trebuie nimeni s\
[tie ce se `nt`mpl\ `n spatele cor ti nei,
era o chestiune de buc\t\rie a noastr\.
Publicul vedea actul final, as ta conta.
~n c`te trei luni, c`t lip seam, nu se
schimba, `ntr-o epoc\ comunist\,
nimic. Alergau di rec torii s\ ob ]i n\
bani, s\ ne sus]in\ pe noi, arti[tii, dar
nu se putea schimba nimic. Nu se
f\cea nici mai cald, se improviza la
fiecare spectacol `n multe privin]e.
Dar publicul tot trebuia `nc\lzit. Cut
toate c\ `n afar\ g\seam bog\]ie, fast,
c`nd ajungeam pe aeroportul nostru,
trebuia s\ uit de el, trebuia s\ `n]eleg
unde vin, nu s\ m\ mir. N-am avut
arogan]e de acest fel.

O.V.: ~ntr-un interviu amin tea]i
de cuvintele unei b\tr`ne boto [\ -
nen ce care v-a `ntrebat, dup\ un
concert, dac\ „muzic\ de aia ade-
varat\, popular\, nu [tii c`nta?”. V\
mai aminti]i ce i-a]i r\spuns?

M.C.: Activam atunci cu Filar -
monica din Boto[ani [i m\ duceam
oriunde erau concerte, [i la Darabani
[i la F\lticeni [i la Suceava. C`ntam
cu drag oriunde. Bine`n]eles c\ nu
alegeam arii de oper\ foarte grele. Le
c\utam pe cele cu mai mult\ popular-
itate [i de asta m-au `ndr\git. {i
b\tr`nica aceea mi-a spus c\ `i e drag
glasul meu. Mi-a pl\cut c\, `n sinea
ei, i-a pl\cut vocea mea, dar avea su-
fletul acela care cerea [i ceva din
muzica popular\. Dar eu nu c`nt asta.
~mi place, o iubesc, o ascult, dar am
un alt stil, i-am explicat asta.

Nu  caut  lini[tea,  s`nt  un  om
dinamic,  viu,  pasional

O.V.: ~n actul al IV-lea din For -
]a Destinului, de Giuseppe Verdi,
Leonora, pe care a]i interpretat-o
la Berlin `n fa]a a 3000 de oameni,
c\uta pacea `n moarte („Pace, pa ce,
mio Dio!”). Dumneavoastr\ ̀ n ce v\
cauta]i lini[tea?

M.C.: Simplu, n-o caut. S`nt un
om dinamic, viu, pasional. Asta-mi
aminte[te chiar c\ am avut [i 4000 –
5000 de oameni `n fa]\, la Hi ro shi ma,
cu „Tosca”. E ceva care `]i ia min]ile
c`nd vezi cum aplaud\ ni[te oameni
care te-au pl\cut nu pentru altceva
dec`t pentru c\ i-ai atins la suflet.
„Pace, pace, mio dio” este o arie `n
care Leonora `ncearc\ s\-[i g\seasc\
pacea, dar este blestemat\, „maledi-
zione, maledizione”, asta strig\. Pe
mine nu m-a blestemat nimeni. S`nt
fericit\. Moartea exist\, e l\sat\ de
Dumnezeu, dar nu m\ g`ndesc la ea,
de[i nu o excludem. Lini[tea aceea ]i-o
g\se[ti t`rziu [i eu nu cred c\ o caut\
nimeni p`n\ atunci. P`n\ [i-n ultima
clip\, acela care vede c\ se stinge, `n -
c\ mai are speran]a c\ tr\ ie[ te, pentru
c\ ea moare ultima. Nu exist\ om care
s\ accepte sucomba rea.Acela ca re [i-o
dore[te este bolnav.

O.V.: La patru ani, c`nd sora
dumneavoastr\, Viorica Cortez, v-a
dus la oper\ pentru prima dat\, la
„Tosca” lui Puccini, a]i pl`ns p`n\

a]i descoperit, `n culise, c\ totul e
un joc de rol. A devenit, mai t`rziu,
c`nd a]i urcat pe scen\, mai mult
de-at`t?

M.C.: Trebuie s\ recunosc, acest
moment m-a marcat. N-am s\ uit ni -
cio dat\. Pur [i simplu am pl`ns, „O,
Scarpia” [i Tosca `l omoar\! V\ da]i
seama, chiar am crezut c\ l-a ucis
pen tru c\ at`t de bine tr\ia rolul [i am
fost convins\. C`nd sora mea a v\zut
c\ pl`ng at`ta, tata m-a luat [i m-a dus
`n cabina c`nt\re]ilor [i mi-a spus c\
tr\iesc, c\ \sta e un rol. Am pus m`na
pe ei, mi-a explicat totul. Ei bine, am
crescut `n mediul acesta, al teatrului
c`ntat, cu toate personajele murind
fic tiv. Iar `n momentul `n care am
reintrat `n rol, c`nd mi s-a spus „vei
c`nta «Tosca»”, mi-a revenit `n minte
momentul acela, de la patru ani. A
fost un sentiment extraordinar.

O.V.: {i sim]i]i c\ juca]i acel rol
[i at`t sau devine, cumva, parte din
dumneavoastr\?

M.C.: Rutin\ nu poate s\ fie, tre-
buie s\ existe acea confundare. ~na -
inte c`n]i, repe]i, e mult de lucru p`n\
ajungi s\ finisezi personajul [i pe ti -
ne. Nu po]i s\ nu te confunzi cu rolul.
Atunci pentru ce mai c`n]i? Fiecare
are implicarea cuvenit\. Tot ce am
c`n tat a fost dramatic, dar asta e alt -
ce va. Dac\ nu trece prin filtrul sufle-
tului, dac\ nu trece prin pasiune [i nu
devii una cu rolul respectiv, n-ai cum
s\-l faci, s\-l transmi]i. De asta am [i
]`[nit, am vrut s\ ies `n afara gra ni ]e -
lor, s\ spun pove[tile rolurilor. To]i pot
spune c\ s`nt formidabili, dar numai
cei care s`nt ceea ce c`nt\ o dove desc.
Nu pui doar m`na mai la dreapta, mai
la st`nga, nu te dirijezi [i-at`t. Asta se
cheama deja automatism. Nu semnezi
o condic\, nu e un serviciu. Te duci s\
faci art\, s\-]i umpli sufletul. Noi
soli[tii scoatem `n eviden]\ rolurile,
dar asta nu `nseamn\ c\ e mai prejos
regizorul, corul, c\ e mai prejos acela
care duce o tav\ pe sce n\ [i spune
dou\ vorbe. E un an sam blu `ntreg din
care porne[te flac\ra.
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� interviu cu soprana Mioara Cortez

Am c`ntat `ntotdeauna cu o pasiune care se cultiv\ [i care te poate st\p`ni

C`nd vorbe[te de sa-
loanele `n care a c`ntat,

i se aprind [i vorbele [i
privirea, iar bra]ele dese-
neaz\, amplu [i 
ritmat, amintiri greu de
st\vilit, la fel ca vocea ei.
Muzica de oper\ nu e doar
parte din rolurile Mioarei
Cortez, ci [i din chipul de
om simplu, care-[i re-
cunoa[te, f\r\ modes ti e,

valoarea. {i care `[i
st\p`ne[te av`ntul cuvintelor
numai atunci c`nd mai
arunc\ o privire pe perete,
c\tre fotografiile alb-negru
ale p\rin]ilor. Atunci
z`mbe[te cald [i i se stinge,
pentru o clip\, tonul dra-
matic, l\s`nd locul unui
respiro scurt, ca un 
intermezzo `n aria lung\ a
pove[tilor de familie.

Combina]ia r\d\ci -
ni lor noastre putea s\
dea voci de coloraturi
diferite, li rice, lejere.
Era [i normal s\ ne
dedic\m acestui
drum.

„ 



OPINIA VECHE: Se vorbe[te
adesea despre familia dumneavoas -
tr\ `n termeni de „dinastie muzica -
l\”. Dum nea voas tr\ cum o nu mi]i?

MIOARA CORTEZ: Exact a[a.
Este o dinastie, p`n\ la urm\, prin `n -
s\[i arborele nostru genealogic, care
s-a dezvoltat crescendo. Din r\d\ ci ni -
le noastre, predecesorii spanioli, s-a
dezvoltat aceast\ coroan\. Le s`nt re-
 cu nosc\toare p\rin]ilor, bunicilor [i
str\ bunicilor, iar surorile mele au ace -
la[i sentiment. R\d\cinile familiei
noastre au tot venit, de la bunicul meu,
Constantin Cortez. V\ da]i sea  ma c\
ele s`nt, totu[i mult mai departe, mult
mai de demult, chiar de la str\bunicii
mei. Prima care a de p\ [it grani]ele,
dup\ bunicul meu, a fost Viorica Cor -
tez, sora mea cea mare. Apoi a venit
cea mijlocie, {tefania, care a f\cut
pian, s-a mutat la Su cea va unde a pre  -
dat, a scos c`teva gene ra ]ii de piani[ti
cu premii na]ionale [i interna]ionale.
Dup\ aceea am ap\rut [i eu pe firma-
mentul familiei [i m-am dedicat total
credin]elor ei. ~ncet, `n cet am intrat [i
eu pe acest filon muzi cal. Am lucrat
cu Aneta Pavalachi, care a fost pri -
ma mea profesoar\ de canto, un om
extrordinar cu un poten]ial pedagogic
[i artistic ne maipomenit. Am `nv\]at
de la dumneaei tehnica vocal\. Am
fost [ef de promo]ie pe ]ar\ [i, de[i am
ie[it cu greu `n str\in\tate, am reu[it
s\ c`nt cu sora mea `n multe specta-

cole. Aveam [i un copil pentru care,
v\ da]i seama, a trebuit s\ m\ `ntorc.
Am fost solista Filarmonicii din Ia[i,
apoi m-am transferat la Ope ra din
Ia[i. De aici au `nceput deplas\rile
me le, a[a am ajuns [i `n Japonia. Din
col]uri diferite ale lu mii, eu [i surori le
mele am r\mas fiice ale Ia[ului care
au dus mai departe, fie ca re ̀ n felul ei,
armonia [i tradi]iile ora[ului.

O.V.: C`t din sufletul dumnea -
voastr\ e legat de originile spani o le,
din partea tat\lui [i c`t de cele
basarabene, ale mamei?

M.C.: Am mers [i-n Spania, am
mers [i-n Republica Moldova, spre
r\d\cinile mamei mele, unde am fost
invitat\ la festivaluri de Maria Bie[u,
am c`ntat al\turi de Viorica Cortez.
{i-am re`nt`lnit acolo ramuri ale ar bo -
relui acela despre care v\ vor beam, din
partea mamei. E un sen timent ex traor-
dinar s\ te tragi din do u\ lumi at`t de
frumoase. Eu `i cunosc [i tradi]iile
mamei foarte bine. Era o fe meie foar te
frumoas\ [i-o gos po di n\ nemaipo me -
nit\, c`nta [i ea superb, iar tata – un
b\rbat frumos, la r`ndul lui. Ei au dat
trei flori ale familiei, din bl`nde]ea [i
dulcea]a mamei [i ca racterul artistic
al tatei.

O.V.: Povestea]i c\ la 14 ani,
ma ma dumneavoastr\ s-a `ndr\ -
gos tit de {tefan Cortez [i s-a l\sat
„r\pit\” de acesta.

M.C.: Exact a[a a fost. Una din

surorile tatei st\tea chiar l`ng\ „Tal p-
alari”, so]ul ei fiind tipograf, aveau o
cas\ foarte frumoas\. Tat\l meu lua
docarul [i se ducea la surorile lui [i,
`ntr-o zi a `nt`lnit-o pe sora mai mare
a mamei, cu d`nsa de m`n\, micu]a
Daria. {i tata a venit o dat\, s-a ̀ n tors
a doua oar\ [i-a v\zut-o c`t era de fru-
moas\. Era o diferen]\ de 25 de ani
`ntre ei, v\ da]i seama. {i i-a spus
„Daria, tu vii cu mine?”. Iar ea i-a
spus da [i-atunci a „r\pit-o”, ̀ ntr-o sa -
nie [i-a dus-o la „Doi Peri” [i c`nd a
f\cut 15, 16 ani s-au c\s\torit. Avea
tata un conac superb acolo, dar cre-
dea c\ g\inile se hr\nesc singure, c\
via se culege singur\. Era un poet, un
boem tata. Mama l-a luat `ncet-`ncet
[i au f\cut gospod\rie `mpreun\. Tre-
 ceau tr\surile regale pe strada noastr\,
pe Sf`ntul Atanasie [i auzeau c`n  tece-
le chit\rii [i pianului familiei Cortez.

O.V.: Spunea]i c\ tat\l dum-
neavoastr\ a fost persecutat `n re -
gimul comunist pen tru c\ era
„chia bur”.A fost, pentru dumneav-
oastr\ [i familia dumneavoastr\,
bu n\starea o pie di c\?

M.C.: Da, av`nd `n vedere c\
aveam [i noi doar c`teva hectare cu
vie [i o alee de cire[i prin mijlocul
propriet\]ii. C`te pu]in din fiecare,
pentru c\ eram trei fete, iar mama era
muncitoare, ]inea `n fr`u toate trebu -
ri le gospod\re[ti. C`nd au venit co-
 muni[tii a fost foarte greu pentru noi,
pentru c\ tat\l meu, din artistul pe
care-l iubea toat\ lumea, omul acela
boem, a ajuns s\ dea socoteal\ pentru
toat\ munca. La un moment dat pri-
marul l-a rugat s\ se `nscrie `n colec-
tiv, pentru ca [i al]i oameni s\-i
ur me ze pasul. {i tata s-a g`ndit la
fetele lui, normal. Dar repercusiunile
au fost `ngrozitoare inclusiv pentru
noi. Viorica, solist\ a Filarmonicii, a
fost dat\ afar\, dup\ aceea {tefania,
care era `nc\ elev\, a fost [i ea scoas\
din [coal\. Apoi am urmat eu. Chinuit
am f\cut [coli la seral, mergeam [i la
Filarmonic\ cu greu, aveam deja un
copil mic la 18 ani. Ne-au scos to]i
copacii din r\d\cini, au smuls via, ne-
au mutat drumul, ne-au schimbat gar-
dul [i-am pierdut buc\]i mari de teren.
Nu eram putred de boga]i, mai mult
conta atmosfera de acas\ de la noi.
Faptul c\ ne f\ceam singuri po e zi a [i
muzica a deranjat [i noi, copiii, am
suferit [i greu am ie[it de a colo. P`n\
[i azi `ncerc\m s\ ne fa cem drep tate,
fiindc\ noi n-am v`n dut un centimetru
din p\m`ntul p\rin]ilor no[tri, `ns\
al]ii au f\cut-o. Dar am dep\[it,
mul]umim lui Dumnezeu, fie  care gre -
utate. Fiecare lovitur\ ne-a `nt\rit. Ne
hr\nim, totu[i, din acele amintiri. Dac\
n-ai amintiri, nu te po]i hr\ni. Cine
renun]\ la trecut, cine nu tr\ie[te cu el,
n-are bog\]ia sufleasc\ de-al `m p\r t\[i.

O.V.: Era arta, cultura familiei
dumneavoastr\ considerat\ peri cu -
loas\?

M.C.: N-am fost niciodat\ noi un
pericol politic, social. Eram ni[te c`n -
t\re]i dintr-o familie de arti[ti. C\ am
fost oprit\ din a pleca de c`te ori am
vrut, da. Dar a[a, `n sistemul ace la di-
abolic, au existat oameni care m-au aju-
tat, [tiind c\ s`nt un om cinstit, c\ voi

reveni de fiecare dat\, dup\ fie ca re
plecare. Nici o clip\ nu mi-am propus
s\ r\m`n `n str\in\tate. Sora mea a
plecat, dar a pl\tit ̀ n permanen]\ trib-
uturile acestei plec\ri. Eu n-am putut
s\ fac ca ea, mi-a fost prea greu.

N-a  fost  nevoie  s\-mi
demonstrez  ceva  mai  mult
dec`t  vocea

O.V.: A]i sim]it c\ v-a]i n\scut
sopran\, c\ n-a]i avut de ales, ci
drumul vi l-a indicat `ns\[i „dinas-
tia”?

M.C.: Cred c\ noi toate ne-am
n\scut cu un talent din familie, tat\l
nostru fiind un tenor cu o voce su per -
b\, bunicul nostru bass cantabil. Era
normal ca vocile noastre s\ fie de o se -
bite la r`ndul lor. Pe l`ng\ func]ia de
primar, tata organiza coruri, chiar [i
`n timpul regimului comunist. Era ad-
mirat, iubit pentru c\ nu f\cea [i nu
ne-a l\sat nici pe noi s\ facem po li ti -
c\, eram oameni de art\, c\utam tot
ce-i frumos. Tata c`nta [i la pian [i la
vioar\, str`ngea poe]i, cei mai mari
poe]i ai vremii. Aveam seri lirice [i
muzicale, concerte cu muzicienii ca re
aveau spectacole `n Ia[i, c\ci ace[tia
veneau [i la tat\l meu, care era primar
al Ia[ului c`nd eram copil. A existat
un respect at`t de frumos fa]\ de fa-
milia noastr\, drept pentru care [i
strada unde locuim noi se nume[te
{tefan Cortez. ~n mediul acesta, so ra
mea a descoperit c\ este mezzoso-
pran\ prin natura glasului ei, iar eu
am crezut c\ s`nt [i eu. ~ns\, chiar
dac\ la `nceput am c`ntat ca mezzo,
profesoara mea, Aneta Pavalachem-a
ascultat [i mi-a spus „nu, tu e[ti so-
 pran\, a[a trebuie s\ c`n]i”, asta av`nd
`n vedere c\ eu voiam s\ o „imit” pe
Viorica. Dar menirea vocii mele a
fost alta. Sora mea cea mijlocie, chiar
dac\ a f\cut pianul [i n-a vrut s\ c`n te,
avea totu[i o voce de sopran\ li ri c\ su-
perb\. Combina]ia r\d\ci ni lor noas tre
putea s\ dea voci de coloraturi di -
ferite, lirice, lejere [i a[a mai departe.
Iar noi f\ceam coruri `mpreun\ [i ne-
am `ntrep\truns vocile. Era [i normal
s\ ne dedic\m acestui drum.

O.V.: Spunea]i la un moment
dat c\ tat\l dumneavoastr\ a fost
„dezam\git” c`nd v-a]i n\scut, g`n -
 dindu-se c\ familia va mai da lumii
„`nc\ o sopran\ Cortez”. A fost
acesta un imbold, v-a determinat s\
`ncerca]i s\-i demonstra]i c\ „dez a -
m\ girea” a fost pripit\?

M.C.: Da, da, tata `[i dorea un
b\iat foarte mult. La acele vremuri,
mama mea a c`ntat numai acas\, iar
tata, bine`n]eles, a glumit, a[a, c`nd eu
am scos primul sunet. St\tea dincolo
[i se ruga `mpreun\ cu surorile mele,
cu candela aprins\ [i-a intuit, parc\,
„ah, `nc\ o sopran\”. Eu n-am ap\sat
pe nici un buton ca s\ le fac pl\cere
mamei sau tatei. Din frumu se]ea
glasului lor s-a n\scut [i-al meu, ca [i-
al surorilor mele. N-am f\cut nici un
efort, c`ntam de la un an `m preun\ cu
ei [i n-a fost nevoie s\ le demonstrez
mai mult de-at`t.

O.V.: V-a]i descoperit, p`n\ la

urm\, glasul de sopran\ spinto.
M.C.: La `nceput am fost liric\-

spint. Cu timpul, abord`nd repertoriul
mult mai dramatic, am trecut de la
lirico-spint la spinto-dramatic. ~nce-
pusem [i am continuat p`n\ acum s\
urmez un repertoriu puternic, greu.
Av`nd ̀ n vedere c\ noi, din natur\, din
glasul familiei avem o voce puter nic\,
nici nu avem nevoie de microfon pen-
tru c\ am studiat [i ne-am mo delat.
Corzile r\m`n acelea[i, dar studiul `]i
dezvolt\ pl\m`nii, coloana de aer, re-
zonan]a [i de aici porne[te marea
tehnic\. De asta am [i trecut de la liric
la dramatic. Exist\ aceast\ gre[eal\ a
multor c`nt\re]i care, ̀ m pin[i de dorin]a
t`n\r\ de a c`nta lu cruri mult mai tari
dec`t le permite tehnica, for ]eaz\ nota.
Trebuie s\ ai r\bdare s\-]i dez vol]i teh -
nica [i s\ abordezi repertoriul corect.
Nu po]i s\ c`n]i la 15 ani Verdi. ~n c-
epi cu preclasicii, clasicii, romanti cii
[i a[a treci prin schim b\ri [i ajungi s\-
]i define[ti vocea. S\ spui „\sta e
glasul meu”. Unii abordeaz\ din start
arii tari [i ̀ [i pierd, ̀ n timp, glasul. Nu
po]i c`nta p`n\ la ad`nci b\tr`ne]e cu
tehnica asta, important e s\ ajungi s\
`mp\rt\[e[ti din cuno[tin]ele tale [i
altor genera]ii, celor care doresc s\-]i
urmeze `nv\]\mintele.

Totul  porne[te  dintr-o  flac\r\
care  se  pune  asupra  
personalit\]ii  tale

O.V.: A[a a]i evoluat [i su fle te[ -
te, mai `nt`i liric [i apoi puternic?

M.C.: Nu tocmai. Pasiunea mi-e
mare [i se simte p`n\ [i ̀ n felul ̀ n care
vorbesc, cu patos. ~n familia noastr\
este o efervescen]\ extraordinar\.
Chiar dac\ eram mic\ eu c`n tam cu
patos, c`ntam cu o do rin]\ ne-
 maipomenit\ pentru c\ a[a sim]eam,
nu pentru c\ mi se impu nea. Nu poa -
te cineva s\-mi impun\ a[a ceva. To tul
porne[te dintr-o v\paie, din ceva dum-
nezeiesc care se pune asupra per son-
alit\]ii tale. Flac\ra ]i-o d\ pasiu nea.
De c`nd m\ [tiu am avut-o, am c`ntat
cu ea, de la lucruri m\runte, mititele [i
flac\ra s-a dezvoltat. Asta se nume[te
tehnic\. Pa siu nea e altceva, eu am
c`ntat cu o pasiune care te poate
st\p`ni. Ca me tod\, ca ra]iune. Dar nu
]i-o poate da nimeni. Asta se na[te [i
se cultiv\. Dac\ n-a[ fi avut aceast\
flac\r\, n-a[ fi putut s\ de p\ [esc
grani]ele, n-a[ fi putut s\ transmit
acest foc nim\nui. M-am dezvol tat,

`ns\, aici, `n Ro m= nia, unde am fost
invitat\ s\ c`nt la toate concer te le fi-
larmonicilor. Din nu cleul f\cut aici
am ajuns s\ trec dincolo de grani]e.
C`nd e[ti foarte bun, publicul simte,
te iube[te, te mai cheam\, indiferent
c\-i Rom=nia, Japonia, Canada.

O.V.: Kent Nagano, directorul
Orchestrei Simfonice din Montreal
v-a refuzat posibilitatea de a v\ face
auzita vocea pe scena de acolo
atunci c`nd a plecat acas\ cu CV-ul
dumneavoastr\, f\r\ a va da un
r\spuns atunci c`nd i-a]i cerut spri-
 jinul. V-a]i dat seama `ntre timp
care a fost motivul?

M.C.:A fost altceva acolo. Av`nd
un CV puternic, cu particip\ri `n toa -
t\ lumea la concerte, f\r\ modestie
spus, s-au speriat. Nu doar dumnea -
lui. M-am izbit de un perete, s`nt ret-
i cen]i la tot ce este formidabil [i nu
doar `n muzic\. Vin ingineri, avoca]i
[i a[a mai departe. Se izbesc cu to]ii
de acest zid, de aceast\ plato[\. Nu le
convine pentru c\ au [i ei [coli, vor
s\-[i plaseze proprii „copii” pe lo cu -
rile `nalte. Emigran]ii vin acolo foar -
te preg\ti]i, cei care merg pentru o
profesie. Vin cu [coli extraodinare `n
spate, cu cariere deja formate. Eu am
plecat ca s\ fiu al\turi de so]ul meu,
dar am sperat totodat\ c\ `n Canada
voi g\si un altfel de climat dec`t `n
Rom=nia, pe care o p\r\sisem su p\ -
rat\ pe ni[te probleme [i-am zis „ga ta,
acolo-mi va fi libertatea”. A fost, dar
am p\truns greu `n lumea muzical\.
Mai bine de opt luni m-am chinuit. {i
c`nd am reu[it s\ prind r\ d\ cini, a fost
datorit\ unor oameni de o se bi]i, pre-
cum biologul Vania Atu do rei, care
m-a f\cut cunoscut\ peste tot. Mi-a
fost greu, singur\ acolo `n domeniu,
s\ m\ descurc. Eu nu bat la u[i. Am
crezut c\ ele se vor deschide dac\ voi
depune CV-uri, dac\ `mi voi prezenta
arta. Da, am ajuns [i la Kent Nagano
[i am crezut c\-mi va fi u[or drumul.
Mi-a z`mbit, mi-a spus c\ e extraor-
dinar ceea ce fac, i-am ar\tat fo-
tografii de la concertele din Japonia.
Nici cel mai mic r\spuns n-am primit
mai t`rziu. {i-am avut un gust amar
pentru c\ acolo este o alt\ politic\,
opera lor nu este pl\tit\ de stat. Diri-
jorii, de exemplu, invit\ arti[ti s\
c`nte, iar ace[tia dau bani. Ei n-au im-
presari. Am `nt`lnit c`]iva foarte buni,
care mi-au spus, `ns\, „a, dar tu tre-
buie s\ m\ pl\te[ti pe mine”. F\r\ fam-
ilie, f\r\ so]ul meu, n-a[ fi reu[it. Dorul
de ]ar\ e `ntotdea una foarte mare.

O.V.: Deci familia [i aprecierea
comunit\]ii rom=ne din Canada v-au

]inut acolo.
M.C.: Da, cred c\ asta m-a ]inut.

{i dorin]a de a c`nta. Al doilea so] al
meu avea toat\ familia acolo, el fiind
inginer mecanic, un om care m-a spri-
 jinit [i suflete[te [i intelectual. Dar to -
tu[i `i port o stim\ extraordinar\ [i
fostului meu so], David Marcian, fost
prim concert maestru la Filar mo ni c\,
am acest copil cu d`nsul, b\iatul meu
{tefan, intrat [i el la Oper\ pentru c\
are iubirea de mu zi c\ de la noi. M-am
stabilit `n Canada de vreo [apte, opt
ani, dar eu tr\iesc, respir, m\n`nc
rom=ne[te, chiar dac\ s`nt [i cet\]eam
rom=n [i cet\]ean ca nadian. M\ trage
]ara. Am `n Canada un studio unde
predau, am studen]i la canto. Dar, ve -
de]i, muzica clasic\ nu e teribil de iu -
bi t\ acolo. Dar eu m\ dedic cu mult\
dragoste indiferent de reac]ia lor. Te
love[ti, `ns\, de un egoism, de o fric\
de-a te l\sa s\ evo luezi `n fa]a lor, o
fobie fa]\ de emigran]ii care vin pre -
g\ ti]i. Ulterior m-au che mat, dar n-am
mai acceptat eu. E o chestiune de dem-
 nitate, nu m\ implic dec`t acolo unde
s`nt dorit\. {i cu toate c\ s`nt, altmin -
teri, un om obi[nuit, scena este
altceva, acolo s`nt altcineva.

O.V.: Pe l`ng\ cariera muzical\
interna]ional\, ati fost [i profesor
de canto la Academia de Muzica
„George Enescu” din Ia[i [i dupa
absolvirea Conservatorului avea]i
un post de profesor la Boto[ani. V-a
fost mai drag\ sala de curs dec`t
scena?

M.C.: Am predat mul]i ani, `ntr-
a dev\r. Dar `mi plac toate, vin fie ca -
re la r`ndul lor. Unii s`nt mari
c`n t\ re]i, dar nu [tiu s\ predea, nu e
pentru ei. Eu am dorit s\ [i dau mai
departe din ce [tiam [i nu mi-a p\rut
r\u. Am avut la Conservator colegi
foarte buni [i am ridicat ̀ mpreun\ gen-
era]ii de c`nt\re]i care s`nt [i ast\zi `n
Opera din Ia[i [i-mi face cinste s\
[tiu asta. Urm\resc cu drag toate
evolu]iile, lu crurile care i-au f\cut
mari.

IInnddiiffeerreenntt  ddaacc\\  ffaaccii
mmeeccaanniicc\\  ssaauu  mmuuzziicc\\,,  mmeerrggii
pprriinnttrr--uunn  mmeennttoorr  `̀nnaaiinnttee  [[ii--ii
dduuccii  nnuummeellee  ppeessttee  ttoott

O.V.: A]i plecat `n Italia, imediat
dup\ terminarea liceului, cu o bur -
s\ [i a]i studiat al\turi de Rosetta
Noli. Apoi v-a]i `ntors la Conser va -
torul din Bucure[ti, unde v-a ̀ n dru -
mat Arta Florescu. A fost sunetul
unuia din aceste mentorate mai
puternic dec`t cel\lalt?

M.C.:Am studiat la Scala, ̀ n Mi-
 lano, am debutat cu „Othelo” [i-am
`nv\]at totul cu drag acolo. Re`ntor -
c`n du-m\ `n ]ar\, nu mi-au mai dat
drumul. Am intrat prima la Con ser -
va torul din Bucure[ti, pentru c\ `n
afar\ nu am mai putut s\ continui
studiile. M\ `ntorsesem `n ]ar\ s\-mi
v\d b\iatul [i nu am mai putut pleca.
Nu mi-a p\rut, ̀ ns\, foarte r\u, pentru
c\ am ajuns la Arta Florescu, o pro-
fesoar\ de la care am avut de `n v\]at
extraoridinar de multe, aceast\ mare

sopran\ [i pedagog. Arta Flo rescu [i-
a pus amprenta pe to]i marii c`nt\re]i.
Dac\ n-ar fi fost ea [i Aneta
Pavalache, cu voci impecabile, n-a[
fi ajuns aici. Orice artist, f\r\ un men-
 tor dinaintea lui, f\r\ o baz\ de la el,
e imposibil. Am adorat-o pe Arta
Florescu, cu toate c\ a fost sever\ [i
nu lua orice student cu voce frumoa -
s\. Trebuia s\ vad\ `n el acel ceva ca -
re s\ o dep\[easc\ [i pe ea. Vr`nd,
nevr`nd, cu aceast\ art\ `nv\]at\ aici
m-am dus mai departe. Le por]i cu
tine, nu po]i s\ ui]i. Indiferent dac\
faci mecanic\ sau muzic\, mergi
printr-un mentor `nainte [i-i duci nu-
 mele peste tot.

O.V.: Cum v-a]i l\sat „adopta -
t\” apoi de ora[ul Boto[ani, iubind
at`t de mult Ia[ul?

M.C.: Am terminat Conser va to -
rul ca [ef de promo]ie, dar nu aveam
la ce s\ m\ `ntorc `n Ia[i. Mi s-a re -
partizat postul respectiv, la Boto[ani.
Un ora[ cu oameni nemaipomeni]i,
care m-au apreciat c`t\ vreme am stat
acolo. Era normal s\ vin spre Ia[i,
pentru c\ aveam familia aici. N-am
vrut s\ p\r\sesc Ia[ul, doar c\, oric`t
de bun ai fi fost, erai plasat pe un post
[i eu l-am ales pe cel mai bun din
mediul cultural. A fost o etap\ din
via]a mea, dup\ care am revenit aici.
A r\mas locul de suflet. Opera
noastr\ ie[ean\ cre[te. Am toat\ sti ma
pentru cei care fac muzic\ aici. Sper
s\ se `n]eleag\ c\ arta este sufletul
ora[ului, al publicului care trebuie
iubit, trebuie apreciat, cultivat. F\r\
sus]inerea lui e greu s\ rezi[ti.

O.V.: Ce „mizerii” a]i `nt`lnit
c`nd v-a]i `ntors la Ia[i? Avea]i deja
un mare premiu c`[tigat, „Riccar do
Stracciari”, ob]inut la Concursul
Interna]ional de Canto de la
Bologna prin care, spunea]i chiar
dumneavoastr\, v-a]i lansat pe
scena mondial\.

M.C.: Problema era c\ eu nu ple-
cam pentru perioade mari de timp.
Plecam si m\-ntorceam, nu lipseam
zeci de ani. {i-atunci nu vedeam schim -
b\ri. Se c`nta `n acelea[i con di ]ii, cu
acelea[i necazuri, acela[i frig, pe ace -
la[i c`mp ostil. Chiar dac\ d`r d`iam de
frig `n sal\, c`ntam de pl\ cere, `mi
iubeam meseria. Publicul tre buia s\
ne vad\ z`mbind, nu trebuie nimeni s\
[tie ce se `nt`mpl\ `n spatele cor ti nei,
era o chestiune de buc\t\rie a noastr\.
Publicul vedea actul final, as ta conta.
~n c`te trei luni, c`t lip seam, nu se
schimba, `ntr-o epoc\ comunist\,
nimic. Alergau di rec torii s\ ob ]i n\
bani, s\ ne sus]in\ pe noi, arti[tii, dar
nu se putea schimba nimic. Nu se
f\cea nici mai cald, se improviza la
fiecare spectacol `n multe privin]e.
Dar publicul tot trebuia `nc\lzit. Cut
toate c\ `n afar\ g\seam bog\]ie, fast,
c`nd ajungeam pe aeroportul nostru,
trebuia s\ uit de el, trebuia s\ `n]eleg
unde vin, nu s\ m\ mir. N-am avut
arogan]e de acest fel.

O.V.: ~ntr-un interviu amin tea]i
de cuvintele unei b\tr`ne boto [\ -
nen ce care v-a `ntrebat, dup\ un
concert, dac\ „muzic\ de aia ade-
varat\, popular\, nu [tii c`nta?”. V\
mai aminti]i ce i-a]i r\spuns?

M.C.: Activam atunci cu Filar -
monica din Boto[ani [i m\ duceam
oriunde erau concerte, [i la Darabani
[i la F\lticeni [i la Suceava. C`ntam
cu drag oriunde. Bine`n]eles c\ nu
alegeam arii de oper\ foarte grele. Le
c\utam pe cele cu mai mult\ popular-
itate [i de asta m-au `ndr\git. {i
b\tr`nica aceea mi-a spus c\ `i e drag
glasul meu. Mi-a pl\cut c\, `n sinea
ei, i-a pl\cut vocea mea, dar avea su-
fletul acela care cerea [i ceva din
muzica popular\. Dar eu nu c`nt asta.
~mi place, o iubesc, o ascult, dar am
un alt stil, i-am explicat asta.

NNuu  ccaauutt  lliinnii[[tteeaa,,  ss`̀nntt  uunn  oomm
ddiinnaammiicc,,  vviiuu,,  ppaassiioonnaall

O.V.: ~n actul al IV-lea din For -
]a Destinului, de Giuseppe Verdi,
Leonora, pe care a]i interpretat-o
la Berlin `n fa]a a 3000 de oameni,
c\uta pacea `n moarte („Pace, pa ce,
mio Dio!”). Dumneavoastr\ ̀ n ce v\
cauta]i lini[tea?

M.C.: Simplu, n-o caut. S`nt un
om dinamic, viu, pasional. Asta-mi
aminte[te chiar c\ am avut [i 4000 –
5000 de oameni `n fa]\, la Hi ro shi ma,
cu „Tosca”. E ceva care `]i ia min]ile
c`nd vezi cum aplaud\ ni[te oameni
care te-au pl\cut nu pentru altceva
dec`t pentru c\ i-ai atins la suflet.
„Pace, pace, mio dio” este o arie `n
care Leonora `ncearc\ s\-[i g\seasc\
pacea, dar este blestemat\, „maledi-
zione, maledizione”, asta strig\. Pe
mine nu m-a blestemat nimeni. S`nt
fericit\. Moartea exist\, e l\sat\ de
Dumnezeu, dar nu m\ g`ndesc la ea,
de[i nu o excludem. Lini[tea aceea ]i-o
g\se[ti t`rziu [i eu nu cred c\ o caut\
nimeni p`n\ atunci. P`n\ [i-n ultima
clip\, acela care vede c\ se stinge, `n -
c\ mai are speran]a c\ tr\ ie[ te, pentru
c\ ea moare ultima. Nu exist\ om care
s\ accepte sucomba rea.Acela ca re [i-o
dore[te este bolnav.

O.V.: La patru ani, c`nd sora
dumneavoastr\, Viorica Cortez, v-a
dus la oper\ pentru prima dat\, la
„Tosca” lui Puccini, a]i pl`ns p`n\

a]i descoperit, `n culise, c\ totul e
un joc de rol. A devenit, mai t`rziu,
c`nd a]i urcat pe scen\, mai mult
de-at`t?

M.C.: Trebuie s\ recunosc, acest
moment m-a marcat. N-am s\ uit ni -
cio dat\. Pur [i simplu am pl`ns, „O,
Scarpia” [i Tosca `l omoar\! V\ da]i
seama, chiar am crezut c\ l-a ucis
pen tru c\ at`t de bine tr\ia rolul [i am
fost convins\. C`nd sora mea a v\zut
c\ pl`ng at`ta, tata m-a luat [i m-a dus
`n cabina c`nt\re]ilor [i mi-a spus c\
tr\iesc, c\ \sta e un rol. Am pus m`na
pe ei, mi-a explicat totul. Ei bine, am
crescut `n mediul acesta, al teatrului
c`ntat, cu toate personajele murind
fic tiv. Iar `n momentul `n care am
reintrat `n rol, c`nd mi s-a spus „vei
c`nta «Tosca»”, mi-a revenit `n minte
momentul acela, de la patru ani. A
fost un sentiment extraordinar.

O.V.: {i sim]i]i c\ juca]i acel rol
[i at`t sau devine, cumva, parte din
dumneavoastr\?

M.C.: Rutin\ nu poate s\ fie, tre-
buie s\ existe acea confundare. ~na -
inte c`n]i, repe]i, e mult de lucru p`n\
ajungi s\ finisezi personajul [i pe ti -
ne. Nu po]i s\ nu te confunzi cu rolul.
Atunci pentru ce mai c`n]i? Fiecare
are implicarea cuvenit\. Tot ce am
c`n tat a fost dramatic, dar asta e alt -
ce va. Dac\ nu trece prin filtrul sufle-
tului, dac\ nu trece prin pasiune [i nu
devii una cu rolul respectiv, n-ai cum
s\-l faci, s\-l transmi]i. De asta am [i
]`[nit, am vrut s\ ies `n afara gra ni ]e -
lor, s\ spun pove[tile rolurilor. To]i pot
spune c\ s`nt formidabili, dar numai
cei care s`nt ceea ce c`nt\ o dove desc.
Nu pui doar m`na mai la dreapta, mai
la st`nga, nu te dirijezi [i-at`t. Asta se
cheama deja automatism. Nu semnezi
o condic\, nu e un serviciu. Te duci s\
faci art\, s\-]i umpli sufletul. Noi
soli[tii scoatem `n eviden]\ rolurile,
dar asta nu `nseamn\ c\ e mai prejos
regizorul, corul, c\ e mai prejos acela
care duce o tav\ pe sce n\ [i spune
dou\ vorbe. E un an sam blu `ntreg din
care porne[te flac\ra.

AAnnccaa  TTOOMMAA
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� interviu cu soprana Mioara Cortez

Am c`ntat `ntotdeauna cu o pasiune care se cultiv\ [i care te poate st\p`ni

„Nu m\ implic dec`t acolo unde s`nt dorit\”

Combina]ia r\d\ci -
ni lor noastre putea s\
dea voci de coloraturi
diferite, li rice, lejere.
Era [i normal s\ ne
dedic\m acestui
drum.

„ 



„Cum s\ lase ea trei copii [i s\ ple-
ce? A[a de mult ]inea la ei? Iaca asta
e”, se pl`nge tanti Lucica, fr`ng`ndu-[i
degetele uscate. E o b\tr`n\ cum vezi
`n c\r]ile cu pove[ti, mic\ de statur\, cu
ochii umezi, de parc\ ar pl`nge mereu,
[i obrajii de culoarea cerii, `ncre]i]i pre-
cum un cear[af mototolit. ~n jurul ei ro-
iesc cei trei nepo]i [i nu o las\ o secund\
s\ `[i trag\ sufletul. 

Alexandru este cel mai mic, avea
trei ani atunci c`nd mama a plecat din
R\duc\neni, prim\vara trecut\, dar de
asta nici nu ̀ [i mai aminte[te. Anul \sta
nu a vrut s\ mearg\ la gr\dini]\, dar p`-
n\ la urm\ „s-a `nv\]at”. De c`nd a dat
c\ldura, alearg\ descul] prin ograd\ [i
se ascunde ̀ n plapuma pus\ pe s`rm\ la
aerisit, sper`nd c\ nu `l vede Cristina,
sora lui mai mare, c`nd se joac\ de-a
v-a]i ascunselea. Picioarele gola[e `i
r\m`n la vedere [i de fiecare dat\ copila
strig\ victorios: „Tic-tac, Alex!”.

M\m\lig\, ffelul pprincipal
Tanti Lucica se a[az\ cu grij\ pe

lai]a din tind\, netezind cu degetele as-
pre un col] de ]ol ]esut `n culori, din care
se mai ghice[te un ro[u stins [i un albas-
tru mohor`t, [i `ncepe a povesti despre
ziua `n care Pamela, mama nepo]ilor
ei, a plecat `n Italia. „Era cam cinci di-
minea]a c`nd a ie[it pe poart\, nu mi-a
spus nimic. Ca [i cum ar fi plecat f\r\
s\ [tie de cineva. Ea a zis c\ vine `napoi
c`nd `ncepe [coala, dar...” [i cuvintele
i se opresc aproape de buze, dar le [ter-
ge cu o batist\ scoas\ din buzunar, parc\
pentru a le pune o pecete. La `ntrebarea
„v\ este dor de mama?”, cei mici nu [tiu
ce s\ r\spund\. Alex alearg\ `n continua-
re printre picioarele bunicii, c\r`nd ni[-
te carioci ale c\ror culori i le [opte[te
la ureche fata cea mijlocie, Ramona.
Cristina ridic\ nep\s\toare umerii [i
prive[te curios cu ochii mari, c\prui,
la cel care `i pune o asemenea `ntrebare.
„Nu ne este dor de ea, nici m\car nu am
pl`ns c`nd a plecat, c\ noi dormeam”,
r\spunde `ntorc`nd repede spatele.

Ramona, care acum este `n clasa I,
st\ cuminte, proptit\ `n pragul casei [i
`[i mai fere[te din c`nd `n c`nd p\rul
blond, buclat, de pe frunte. ~i place s\
deseneze mai mult dec`t `i place Cris-
tinei s\ compun\ poezii, „am tot felul
de culori ̀ n penar, iar aici”, spune ar\t`nd

cu privirea ̀ nspre foaia din m`na ei, „l-am
desenat pe motanul Tanu [i pe feti]\”. 

„Uit\-te la ei, ̀ s s\tui, dar iaca eu nu
pot face treab\ din cauza lor, c\ toat\ zi-
ua cer m`ncare. {i am via de s\pat acuma.
Virgil, b\iatu’, p\ze[te vacile la giread\
[i vine seara, dup\ [apte, obosit, n-are
timp s\ m\ ajute”, spune tanti Lucica
cobor`nd privirea `n podea. ~n fiecare
duminic\, atunci c`nd se `ntorc to]i pa-
tru de la biseric\, cei mici „]ip\ c\ vor
m`ncare”. C`t timp bunica pune de m\-
m\lig\, Cristina este cea care nicio-
dat\ nu o las\ s\ mestece cum trebuie
`n ceaun, ca s\ nu ias\ cocoloa[e. „Tot
strig\ c\ `i este foame. Duminica trecu-
t\ nu m-a l\sat p`n\ nu mi-am amintit
c\ aveam margarin\ [i o buc\]ic\ de
p`ine [i le-am uns, ca s\ `i ast`mp\r”,
poveste[te b\tr`na. „Zburd\ `ntruna, nu
au deloc stare. {i c`teodat\ le mai strig:
«m\i, sta]i cumin]i, c\ eu v\ bat!», dar
parc\ nu m\ las\ sufletul...”, spune tan-
ti Lucica, [terg`ndu-[i ochii cu podul
palmei. 

Din cealalt\ camer\ glasul lui Alex
r\sun\: „Tata, vine tata!”. De cum intr\
nea’Virgil `n curte, b\iatul `i sare `n bra-
]e [i `ncepe s\ `i povesteasc\ vrute [i ne-
vrute. Tat\l `[i [terge sudoarea de pe
frunte [i, cu copilul `n c`rc\, se a[az\ pe
prispa cr\pat\. „Ei s`nt tot ce am, nici
nu `mi imaginez cum mi-ar fi dac\ nu
i-a[ mai avea l`ng\ mine”, spune b\r-

batul, m`ng`nindu-l pe Alex pe cre[tet.
Din spate, cu jum\tate de glas, par-

c\ `mp\rt\[ind un secret, tanti Lucica
[opte[te: „Pamela nu a plecat cu o fe-
meie «cuminte» din sat [i r\u a f\cut.

Nu cred c\ se mai `ntoarce la b\iatu’
meu [i la copiii \[tia”.

Cristina BBABII

De la m\riti[ la chibzuin]\
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Singura bucurie a copiilor este venirea tat\lui lor de la munc\

Cum s-a r\spl\tit curajul
 Alexandru avea trei ani c`nd mama sa a plecat, dar
de asta nici nu `[i mai aminte[te  `n casa bunicilor
tr\iesc at`t de multe suflete `nc`t stau mereu `nghesui]i

Povestea copiilor l\sa]i
`n urm\ de p\rin]i nu

este una cu sf`r[it fericit.
Nici pentru tinerii care
ajung s\ le spun\ buni-
cilor mam\ [i tat\, nici
pentru p\rin]ii care-[i
pierd r\d\cinile `n plan-
ta]iile cu c\p[uni din cea-
lalt\ parte a Europei. ~n
c\utarea unui „trai mai
bun”, familiile se destra-
m\, iar copiii tr\iesc toa-
t\ via]a av`nd ca singure
amintiri de la p\rin]ii lor
„o pereche de role, o tro-
tinet\, o ma[inu]\ de cur-
se, un avion [i un tanc”.
Iar `n cazul celor mai no-
roco[i, c`te-o poz\ alb-
negru pr\fuit\.

Portret de familie
din carioci

Degetele sub]iri [i lungi `i tremu-
rau ca `n fa]a sentin]ei de judecat\, ]i-
n`nd foaia pe care abia `[i schi]ase c`te-
va idei. Feti]a brunet\ [i firav\ participa
pentru prima dat\ la o dezbatere, iar
ochii mari `i sclipeau parc\ mai intens
c`nd arbitrul i-a dat c`[tig de cauz\ echi-
pei ei, `n joc. Era atunci, la `nceputul
clasei a noua, cu un pas mai aproape de
avocata care se ocupase de divor]ul p\-
rin]ilor ei [i pe care o privea ca model:
„era [i de[teapt\ [i elegant\ femeia ace-
ea, [i cochet\ [i foarte informat\, iar eu
de atunci ̀ mi doresc s\ fac Dreptul”, ̀ mi
spune Silvia f\r\ s\-[i st\p`neasc\ un
z`mbet sincer. 

Fata era `n clasa a treia c`nd p\rin-
]ii ei au divor]at, iar ea [i sora ei cu pa-
tru ani mai mic\ au fost `ncredin]ate ma-
mei. Tot cartierul [tia de tat\l lor, din
pricina scandalurilor de dup\ fiecare b\-
ut\, iar „mama lucra [i c`te dou\ schim-
buri ca s\ ne poat\ cre[te [i s\ nu ne lip-
seasc\ nimic.” Ea se g\sea la fiecare
sf`r[it de an tot cu diploma cu premiul
I `n m`ini. „Atunci `nv\]am ca s\ pot
s\-i aduc mamei o satisfac]ie, c`t de mi-
c\”, `[i aminte[te bucuroas\ Silvia. ~na-

inte de a intra `n clasa a [aptea, mama
lor a plecat `n Italia peste var\, iar `n
septembrie s-a `ntors cu bani de rechi-
zite [i haine noi pentru fetele care r\-
m\seser\ peste var\ la bunici. Abia ajun-
s\ acas\, tat\l i-a spus c\ dac\ nu renun-
]a la fete, d`ndu-le la orfelinat, el nu mai
era dispus s\ le ofere un acoperi[. „~mi
amintesc c\ am dormit apoi c`teva
zile prin vecini, iar `ntr-o zi mama a
plecat la fratele ei, care ne mai
ajuta din c`nd `n c`nd. A murit `n
accident de ma[in\, pe drum, mama
mea,” `mi spune feti]a cu glasul

omului care [i-a acceptat soarta.
Un unchi al fetelor a fost atunci

impresionat de situa]ia lor [i le-a luat
`n grija sa, cu ajutor din partea bunicii
de pe tat\, pentru ca, doar c`teva luni
mai t`rziu, fetele s\ se mute chiar la
bunica. „Avea probleme de s\n\tate,
iar `n ultimii ani a fost imobilizat\ la

pat. Acum trei luni de zile, a mu-
rit [i ea”, l\s`nd-o pe Silvia s\
]in\ de una singur\ o gospo-
d\rie unde `[i cre[te, ca o ma-
m\ adev\rat\, surioara de 13
ani.

De lla mmatematic\
la DDrept

Silvia este acum
`n clasa a XI-a la pro-
filul de [tiin]e ale na-
turii al Colegiului Teh-
nic „Ion Borcea” din
Buhu[i. Anul acesta,

este [efa clasei [i matematica
este materia ei preferat\, pe
care o prive[te „ca un joc pe
care nu `l termini niciodat\”.
Uneori, r\m`ne dup\ ore [i le
d\ medita]ii colegilor care nu
se descurc\ la fel de bine.
„Matematica nu este u[oar\
pentru to]i, iar eu `i ajut pentru
c\ [tiu ce `nseamn\ s\ nu `]i

permi]i medita]ii [i s\ nu aib\ cine te
ajuta, iar eu oricum `nv\] pentru c\
altfel nu am nici un viitor”, `mi
explic\ sincer [i senin. 

Ast\zi nu mai ]ine nici o foaie `ntre
degetele care se `nv`rt `n gesturi cal-
culate la competi]iile de dezbateri, un-
de anul trecut a fost campioan\ na]io-
nal\ la categoria `ncep\tori. „Dup\ ce
a murit mama, eram foarte complexat\,
din foarte multe puncte de vedere. Chiar
dac\ aveam dreptate, preferam s\ tac

din gur\ ca s\ nu fac p\rere proast\”,
spune fata aproape [optit. 

A[teapt\ cu ner\bdare ziua `n care
va p\[i treptele Universit\]ii „Alexan-
dru Ioan Cuza” pentru a `[i sus]ine
examenul de admitere la Drept, chiar
dac\ p`n\ atunci principala ei grij\ nu
s`nt nici colegii, nici visele, ci surioara
a c\rei mam\ a devenit f\r\ voie. 

Livia RRUSU

Copila care pred\ ecua]ia vie]ii

Miriam de-abia a ̀ mplinit 17 ani,
`ns\ a vrut s\ se m\rite deja de dou\
ori. Sim]ea c\, doar a[a, ̀ ntemeindu-[i
o familie a ei, va putea fi fericit\. Acum
`ns\ s-a r\zg`ndit. Nu vrea s\ repete
gre[elile mamei ei [i s\ ajung\ s\ la-
se [ase copii singuri, cum a f\cut aceas-
ta. „Am avut o rela]ie, dar s-a terminat
[i e mai bine a[a. Toat\ lumea vrea s\
profite de cel\lalt mereu”, spune t`n\-
ra a c\rei voce pare mult mai b\tr`n\
dec`t chipu-i acoperit cu puf, asemeni
unei piersici `n p`rg.

Acum vrea s\ devin\ profesoar\
de muzic\ pentru c\ e `ndr\gostit\ [i
fascinat\ de calmul dasc\lilor din To-
direni, dar se teme c\ de una singur\
nu va reu[i s\-[i `ndeplineasc\ visul.
„Pe mine m-au crescut bunicii [i un-
chii. Acum am ajuns s\ le spun lor ma-
m\ [i tat\ pentru c\ ei au avut grij\
de mine at`t c`t au putut”, spune fata
blond\, cu p\rul prins cu o benti]\
din m\tase albastr\. Rudele au primit-o
cu c\ldur\ pe fat\, chiar dac\ `n casa
bunicilor tr\iesc at`t de multe suflete
`nc`t stau mereu `nghesui]i. „Dac\
m\ mai m\ritam [i eu nu [tiu unde am
fi stat”, spune cu un aer serios fata,
calcul`ndu-[i parc\ pe degete bunicii,
m\tu[a [i unchiul cu care locuie[te
sub acela[i acoperi[.

De mama ei nu a mai auzit nimic
de c`]iva ani, de c`nd aceasta a plecat

s\-[i caute norocul `n str\in\tate. Aici
nu [i l-a g\sit. A fost c\s\torit\ de do-
u\ ori, iar necazurile lui Miriam au
`nceput dup\ ce mama ei a spus „da”
pentru a doua oar\. „Se f\ceau mereu
diferen]e `ntre mine si fra]ii din prima
c\s\torie [i surorile din a doua. C`nd
aveam 12 ani, am stat c`teva luni `n-
tr-un c\min `n Timi[oara, iar mama
parc\ `nnebunise. ~mi spunea cuvinte
ur`te, foarte ur`te, dar am trecut peste
ele”, spune Miriam cu un u[or oftat. 

De c`]iva ani nu mai [tie nimic
nici de fra]ii ei, care s-au r\sp`ndit prin
lume `n c\utarea unui loc de munc\,
iar de tat\l ei nici nu vrea s\ aud\.
„Am auzit c\ st\ printr-o p\dure `n
Suceava. S\ r\m`n\ acolo c\ st\ bine”,
spune fata cu furie, st\p`nit\ `ns\ ime-
diat. ~[i `ncruci[eaz\ m`inile ca un
copil alintat c\ruia nu i s-a dat cioco-
lat\, apoi continu\: „Nu l-a interesat
niciodat\ soarta noastr\. Eu de ce s\
fiu interesat\ de a lui?” M`inile `i cad
`n poal\, parc\ lipsite de vlag\. „Tre-
buie s\ m\ g`ndesc la mine, s\-mi v\d
de viitorul meu [i s\ nu m\ tatonez
aici. Sper s\ pot urma o facultate [i
s\-mi urmez visul”, termin\ fata ri-
dic`nd d`rz b\rbia. 

Acum a[teapt\ s\ treac\ anii, `ns\
nu ca s\ se maturizeze, ci s\-[i vad\
n\zuin]ele `ndeplinite. Se vede la ca-
tedr\, deschiz`nd cartea de muzic\ [i
`nchiz`nd-o pe cea br\zdat\ de gre-
[elile mamei ei. E timpul s\-[i scrie
propria poveste. 

Andrei MMIHAI

 la `ntrebarea „v\ este dor de mama?”, cei mici nu
[tiu ce s\ r\spund\

Muzic\ `n umbra
mamei

 fata era `n clasa a III-a
c`nd p\rin]ii ei au divor-
]at, iar ea [i sora ei au
fost `ncredin]ate mamei

 de c`]iva ani nu mai
[tie de fra]ii ei, iar de
tat\ nu vrea s\ aud\
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Robert vrea s\ se fac\ primar. Poa-
te nu `n H\l\uce[ti, unde st\ de c`nd se
[tie, pentru c\ satul deja este gospod\rit,
dar `n Lunca[i, acolo unde are cas\, i-ar
pl\cea s\ fie frunta[. ~ns\ abia are opt
ani, iar din ace[tia, [apte [i i-a petrecut
`n casa bunicilor, pentru c\ p\rin]ii s\i au
avut ocazia s\ mearg\ la lucru `n Italia
[i au profitat. „Tata munce[te ̀ n construc-
]ii iar mama este, adic\ are grij\ de ci-
neva”, m\ l\mure[te el, ̀ ncerc`nd s\ pro-
nun]e `n italian\ badant\ (n.r.: `ngrjiji-
toare), `ns\ `ncurc\ locului lui „n”, st`l-
cind cuv`ntul de vreo dou\ ori. {i nu
doar pentru c\ se str\duie[te s\ vorbeas-
c\ `ntr-o limb\ str\in\, ci pentru c\ une-
le cuvinte `l z\p\cesc. S`nt greoaie, iar
el le roste[te f\r\ s\ se `n]eleag\ ce anu-
me spune. 

„Nu-mi mai amintesc c`nd au venit
ultima oar\ acas\, dar [tiu c\ mi-au adus
ceva frumos”, poveste[te Robert gr\bit,
precipit`ndu-se s\ numere pe degete c`-
te cadouri i-au f\cut p\rin]ii `n ultimul
timp. Role, trotinet\, motociclet\, ma[i-
nu]\ de curse, avion [i tanc. Ele s`nt bu-
curia lui. Tresare vesel, pentru c\ [i-a

amintit ceva [i adaug\ c\, de[i l-a a[tep-
tat `mpreun\ cu bunica pe mo[ Cr\ciun
p`n\ t`rziu, el a venit abia `n zori, c`nd
toat\ lumea dormea, [i a l\sat sub brad
un robot uria[. „Uite at`t e de mare”, ̀ mi
arat\ [i ridic\ m`n\ p`n\ la nivelul b\r-
biei, mul]umit de Marc, pentru c\-i pri-
etenul s\u, cu care se joac\ atunci c`nd
bunicii nu au nevoie s\-i ajute prin
curte.

Maicile eeduca]iei  
Robert este un copil m\run]el, ro-

tund la fa]\, ro[covan [i cuminte. „Cei
[apte ani de acas\” ai s\i nu au fost de-
prin[i `n locuin]a din Lunca[i, al\turi
de p\rin]ii s\i, pentru c\ „ne trebuie bani,
iar aici ei nu au unde s\ lucreze”. ~n
satul s\u merge o dat\ pe lun\ [i atunci
mai mult st\ la po[t\ s\-[i ia aloca]ia,
dec`t `n curtea sa, pentru c\ acolo nu
este nimeni apropiat care s\-l ]in\ `n loc,
doar casa care-i nou\, dar p\r\sit\ pen-
tru o vreme. „De 8 Martie i-am f\cut [i
eu mamei un cadou. I-am spus la tele-
fon poezia M\r]i[orul. Dar acum nu o

mai [tiu”, spune `ntristat, sprijindu-[i
capul `n m`ini [i scotocind `n memorie.
Nu g\se[te cuvintele potrivite [i-o zbu-
ghe[te din sala de la Centrul de zi
„Sf`ntul Francisc”, afar\, la ceilal]i
copii `n parc.

„Asemenea probleme de exprima-
re [i chiar de rela]ionare se reg\sesc `n
mare parte la ace[ti copii, l\sa]i acas\.
Bunicii sau alte rude nu `ndeplinesc
acela[i rol pe care-l are mama sau ta-
ta”, `mi explic\ maica Elena En\[cu],
cea care, al\turi de alte maici din Or-
dinul Surorile Franciscane Misiona-
re de Assisi, `ncearc\ s\ `ndrume co-
piii din sat s\ nu renun]e la [coal\ [i s\
abandoneze cursurile din neglijen]\.
De fapt, maicile devin o parte din fami-
lia micu]ilor, pentru c\ stau zilnic `n
preajma lor, la Centrul de zi „Sf`ntul
Francisc”, c`te patru ore dup\ cursu-
rile de la [coal\. Aici m\n\nc\, scriu,
citesc, se joac\ [i-[i fac temele pentru
urm\toarea zi, pentru c\ unii dintre
bunici „vin [i ne spun c\ vai! maic\,
nu mai pot. Pe copiii mei i-am cres-
cut, dar acum simt c\ nu mai pot, pen-
tru c\ altele s`nt vremurile, cerin]ele la
[coal\ s`nt mult mai mari, iar eu nu le
pot explica copilului”. ~n camer\
ajunge o arom\ de ciorb\ [i, deodat\,
dinspre buc\t\rie, se aude `n cor o
poezie. „S`nt copiii. Tocmai au luat
masa, iar acum rostesc rug\ciunea”.

P\rin]i dde ddou\ oori ppe aan
Peste drum de centru se afl\ [coala,

iar zarva din curte este [i mai mare de-
c`t `n parcul amenajat de m\icu]e pen-
tru cei 60 de copii nevoia[i. Pe teren `l
`nt`lnesc pe R\zvan, care iese `n evi-
den]\ cu ni[te pantaloni cu turul l\sat
p`n\ la genunchi. ~ns\ b\iatul de clasa
a [aptea nu este la fel de `ndr\zne] pre-
cum se [i `mbrac\. Dac\ nu-l obliga
doamna dirigint\, nici n-ar fi vorbit cu
mine. ~[i ̀ ncepe povestea prin a-mi spu-
ne, oarecum ru[inat, c\ p\rin]ii s\i s`nt
divor]a]i de c`nd avea [apte ani, deoa-
rece „mama a plecat ̀ n Italia c`nd aveam
trei ani [i, dup\ al]i patru, c`nd a reve-
nit, s-au desp\r]it”. 

De atunci el a r\mas cu bunica, ma-
ma sa a plecat peste grani]e ca s\ lucre-
ze, iar tat\l s\u st\ `n sat. Dar, de[i am`n-
doi locuiesc `n H\l\uce[ti, se `nt`lnesc
la fel de des precum se vede b\iatul cu
mama, adic\ o dat\ sau de dou\ ori pe
an. ~n rest, telefonul `i mai une[te. Chiar
dac\ acum, la 14 ani, nu se sup\r\ c`nd
pleac\ mama iar, pentru c\ a[a s-a o-
bi[nuit, R\zvan recunoa[te c\ mai de-
mult, c`nd `nc\ era mic, pl`ngea, se `n-

trista [i ura acea zi. Erau momente de
m`nie, `mbinate cu dezn\dejde, pe ca-
re medicii le numesc distant acum „sin-
dromul Italia”, boal\ care s-a r\sp`ndit
cu vitez\ `n H\l\uce[ti dup\ ’90, c`nd
au plecat primii locuitori din comun\
`n Israel, iar dup\ ce s-a deschis Oc-
cidentul, peste tot `n Europa. 

La [coal\, lui R\zvan `i plac geo-
grafia [i sportul, iar acas\ este gospo-
darul bunicii „pentru c\ are un picior
bolnav tare [i nu poate s\ mearg\”. Gr\-
dina, casa, animalele, dintre care iepu-
ra[ii `i s`nt cei mai dragi, el le `ntre]ine.
Bunica nici de situa]ia lui nu poate veni
s\ se intereseze, s\ vad\ catalogul sau
s\ vorbeasc\ cu diriginta. Noroc c\ ne-
potul nu este un elev problem\, ci unul
cuminte, care dac\-i cu g`ndul la rele,
nimeni nu [tie, nici m\car colegul s\u
Gabriel, care se afl\ ̀ ntr-o situa]ie aproa-
pe similar\. Dar, spre deosebire de cei-
lal]i, el se bucur\ c\ p\rin]ii ̀ i s`nt depar-
te. „Bani [i libertate. Asta ̀ nseamn\ pen-
tru mine Italia, unde lucreaz\ mama [i
tata. {i `n cur`nd o s\ plec [i eu”.

Iulia CCIUHU  

 de[i am`ndoi locuiesc `n H\l\uce[ti, tat\l [i fiul se `nt`lnesc la fel de des precum se
vede b\iatul cu mama care e plecat\, adic\ o dat\ sau de dou\ ori pe an  casa
din H\rm\ne[tii Noi a r\mas goal\, iar p\m`ntul, pu]in [i sterp cum era, l-au v`ndut
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Ori la [coal\, ori la Centrul de zi „Sf`ntul Francisc”, copiii se joac\
`n fiecare zi, prea mici ca s\ se g`ndeasc\ la necazuri
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„Sindromul Italia” `nstr\ineaz\
uli]ele din H\l\uce[ti

 R\zvan a r\mas cu bunica, mama sa este peste gra-
ni]e ca s\ lucreze, iar tat\l s\u st\ `n sat, dar nu vorbesc

Are chipul bl`nd [i-l tot apleac\ `n
p\m`nt de fiecare dat\ c`nd `[i porne[te
propozi]iile, poticnindu-se uneori ̀ n pro-
priile-i vorbe, ca [i cum le-ar pierde pe
undeva, printre pa[i. C\lc\tur\, de altfel,
ap\sat\, ca „s\ se bucure piciorul de p\-
m`ntul pe care-l fram`nt\”. Bogdan spu-
ne asta f\r\ s\ se-arunce `n a crede c\
vreun patriotism s\pat `n con[tiin]a lui
t`n\r\ l-a ]inut acas\, `n ]ar\, `n vreme
ce familia lui s-a `ndep\rtat, `ncet, de
grani]e. 

Abia i-au trecut 20 de ani din via]\
[i simte c\ se pierde u[or printre miile de
studen]i care urc\ [i coboar\ Copoul prin
dreptul universit\]ii, c\ n-are nimic `n
plus. ~n minus are, ̀ ns\, o familie ̀ ntrea-
g\. P\rin]ii au plecat, pe r`nd, `n Italia,
`ntr-un or\[el al c\rui nume `l uit\ me-
reu. „Parc\ n-a[ vrea s\-l ]in minte, `]i

jur”, pare s\ se ru[ineze el, p`n\-[i amin-
te[te [i strig\ „Vieste”. I se am\r\sc
pu]in cuvintele [i-mi poveste[te c\ s-au
schimbat multe pentru el dinainte s\ fi
plecat ei. A venit `n Ia[i de la H\rm\-
ne[tii Noi `n clasa a V-a, cu o „burs\
pentru copii prea de[tep]i s\ stea la ]a-
r\”, `[i aminte[te el cuvintele fostei `n-
v\]\toare. Mama era deja `n Vieste, iar
acas\ r\m\seser\ el, tat\l [i sora mai
mic\ [i pe-atunci ajunsese s\ `n]eleag\
nevoia plec\rii unuia din p\rin]i. 

Pricepea c\ lipsesc multe, c\ buni-
cii se `mboln\viser\ [i aveau nevoie
de ajutor, c\ el [i surioara lui cre[teau
[i c\, odat\ cu ei, r\s\reau alte trebuin]e.
~ns\ toleran]a cump\tat\ din privirea
lui c\pruie de acum n-a fost `n stare s\
cuprind\ o lips\ at`t de mare de bani [i
„alte lucruri” `nc`t s\ fie nevoie s\ ple-

ce [i tat\l. C`nd i-a anun]at, pe unul
prin telefon [i pe cel\lalt `n persoan\,
c\ liceul avea s\-l fac\ tot la Ia[i, c\ bur-
sa o s\ vin\ [i de-acum `ncolo, i s-a r\s-
puns cu jum\tate de gur\. „C`nd mi-a
spus tata c\ trebuie s\ plece am`ndoi
[i-o iau [i pe C\t\lina cu ei, parc\-i `m-
pinsese v`ntul o m`n\ de nisip ̀ ntre din]i,
a[a i-au scr`[nit vorbele. Nu m-am mai
putut bucura, ca un copil naiv, c\ mi-
o iau pe sor\-mea de pe cap. Parc\-mi
d\deam, totu[i, seama, c\ era mai mult
de-at`t.”

~n ccuibul vvitreg
Casa din H\rm\ne[tii Noi a r\mas

goal\, iar p\m`ntul, pu]in [i sterp cum
era, l-au v`ndut, „ca s\ nu stea p`rloag\
cu anii”, `mi spune Bogdan. El s-a mu-
tat, vr`nd-nevr`nd, la un unchi din Con-
]e[ti, ceva mai sus de Pa[cani, mai
departe de Ia[i dec`t era `nainte. Aici
n-a mai fost „acas\”. Nu c\ n-ar fi fost
o farfurie plin\ [i pentru el, nu c\ i-ar
fi lipsit un pat pe care s\ doarm\, dar
p`n\ [i a[ternuturile `i p\reau aspre `n-
tr-un c\min care nu era al lui [i-n care
privirile-l cercetau c-o judecat\ nedreap-
t\. „Nu m-au `mpins vreodat\ mai `nco-
lo, dar se uitau la mine vorbind `ntre ei.
Neamuri, neamuri, dar nu le eram copil
[i parc\ le st\team `n cap”, `mi spune el

c-o m`hnire stins\ `n nep\sare. S-a cui-
b\rit `n casa lor la propriu, c\ci rareori
ie[ea prin curte, c`nd sim]ea c\ se cu-
vine s\-[i pl\teasc\ [ederea cu-n cap\t
de treab\. „N-am fost o Cenu[\reas\
printre surori vitrege, dar nu pentru c\
ele-ar fi lipsit. Nu port eu pantofi de
cle[tar, c\-n rest...” [i glasul i se potic-
ne[te iar\[i, `n timp ce privirea `i cade
la picioare. 

Nu mai num\r\ pa[i, pentru c\ ne-
am a[ezat pe-o banc\ `n Pia]a Unirii.
„Le-am zis alor mei c\ termin liceul [i
poate plec [i eu. Da’ ce-s prost? Din
ora[ul \sta?” se `ntreab\ Bogdan z`m-
bind [i ridic\, dup\ mult\ vreme, ochii
din p\m`nt, parc\ pentru a-[i aminti des-
pre ce vorbe[te. ~n Vieste, familia lui e
alta, `i trimit bani [i mai mul]i dec`t ar
avea uneori nevoie, dar ̀ l a[teapt\ mereu.

Mai are acum o surioar\ de doi ani
pe care-a cunoscut-o ast\-var\, c`nd a
stat acolo [i el, mai bine de dou\ luni.
C\t\lina e la un liceu italian, iar el abia
o mai recunoa[te c`nd merge acolo sau
c`nd mai pornesc webcam-urile calcu-
latoarelor. „E frumos, e nemaipomenit
de frumos acolo, cu st`ncile alea de ca-
re trosne[te marea, dar eu am o facul-
tate de terminat. Plus c\...aici mi-e
locul”, `mi spune la urm\ [optit. Nu se
mai `ntoarce de prea multe ori `n Con-
]e[ti, st\ la c\min, dintr-un sentiment

de „n-am ce c\uta” pe care mi-l m\rtu-
rise[te, dar nu ca pe-o dram\, ci ca pe-o
ridicare de umeri fireasc\. {i, de[i nu
mai [tie de „nu este” sau „n-avem” de
c`nd au plecat ai lui, nu-nseamn\ c\
salt\ mai des privirea din p\m`nt. Cal-
c\, `ns\, mai ap\sat, ca s\ nu uite s\ r\-
m`n\ aici. 

Anca TTOMA

Culcu[ pe a[ternuturi aspre
 mai are acum o surioar\ de doi ani pe care-a cu-
noscut-o ast\-var\, c`nd a stat `n Italia [i el, mai bine
de dou\ luni

Pe la casa p\rinteasc\ nu mai trece nimeni

Cu ghiozdanul `n spate, `n
c\utarea norocului



C`te un chip pe sear\
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Este cel pu]in bizar momentul
ales de c\tre Autoritatea Na]ional\
de Administrare Fiscal\ (ANAF)
s\ `nghe]e conturile Televiziunii Pu-
blice Rom=ne, pe fondul unor da-
torii la bugetul de stat care dateaz\
de opt ani de zile. ~n primul r`nd,
pentru c\ decizia a fost luat\ cu c`-
teva luni `naintea debutului Olim-
piadei de la Londra, pentru care
Societatea Rom=n\ de Televiziu-
ne (SRTV) deja a ̀ naintat o parte din
plat\, iar sistarea pl\]ii presupune [i
pierderea drepturilor de a difuza. ~n
al doilea r`nd, pentru c\ aceasta
vine `n mijlocul campaniei elec-
torale, or, dintre toate televiziunile
de pe pia]a mediatic\ rom=neasc\,
TVR este cea mai strict regle-
mentat\ `n ceea ce prive[te o echi-
distan]\ a timpului de emisie oferit
fiec\rui candidat.

{i dac\ nu se va g`ndi un plan
de e[alonare a datoriei, care s\-i per-
mit\ televiziunii acces la fondurile
necesare pentru a-[i pl\ti angaja]ii [i
de a cump\ra con]inut, TVR va a-
junge s\ difuzeze, la toate posturile
sale, relu\ri. Fiindc\ una dintre cele
mai mari frustr\ri ale ANAF-ului
este faptul c\, pe agenda postului pu-
blic, contractul cu statul rom=n era
ultimul la coad\ pentru e[alonare.
Pentru care, nu lipsi]i de un anumit
grad de obtuzitate, cer explica]ii.
Care, la r`ndul lor, s`nt greu de ofer-
it. ~ns\ putem s\ credem c\ acest
controversat Consiliu de Admin-
istra]ie al SRTV [i-a imaginat c\,
`ntre restan]ele c\tre gigantul ame-
rican de cablu NBC Universal, e-
[alonarea pl\]ii pentru dreptul de
transmisie a meciurilor de fotbal din
Champions League c\tre UEFA
(`n valoare de zeci de milioane de
euro) [i datoriile la bugetul de stat,
acestea din urm\ vor fi singurele `n
privin]a c\rora vor putea s\ primeas-
c\ clemen]\ [i `n]elegere. 

P`n\ [i matematica este simpl\.
Aceste datorii fa]\ de bugetul de
stat au `nceput s\ se acumuleze din
2005, ajung`ndu-se `n prezent la
aproximativ 273 de milioane de lei,
`n condi]iile `n care, p`n\ la sf`r[itului
anului, SRTV are de pl\tit mai mult
de 222 de milioane de lei c\tre „di-
ver[i furnizori”. Asta nu ar `nsemna
c\ trebuie f\cut\ plata dup\ principi-
ul „`nt`i `n afar\ [i apoi `n ]ar\”, dar
dac\ decizia ANAF este lipsit\ de im-
plica]ii politice, ar trebui reevaluat\.
Pentru c\, lupt`ndu-se cu interese po-
litice, o nevoie mare de reorganiza-
re [i cu presiunile financiare, Televi-
ziunea Rom=n\ nu va putea rezis-
ta. {i, dac\ mai sper\m la mass-me-
dia s\n\toase, nu ne permitem s\
piard\ pe nici un front. 

C\t\lin HHOPULELE

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

~n data de 18 mai, premierul Victor
Ponta a numit un nou inspector [ef la
conducerea Inspectoratului de Stat
pentru Construc]ii (ISC), ca urmare a
trecerii institu]iei de sub autoritatea Mi-
nisterului Dezvolt\rii Regionale [i Tu-
rismului sub cea a primului ministru.
Constantin Gr\jdan a fost numit dup\
demiterea fostului inspector general de

stat, Irina Paula Jianu, condamnat\ pen-
tru dare de mit\ [i sp\lare de bani. La
nici patru zile de la `ncadrarea `n func-
]ie, noul [ef „a ̀ nc\lcat dispozi]iile legale
[i procedurile interne privind circuitul
documentelor f\r\ a avea avizul vreunei
direc]ii din cadrul ISC.” (cronicaroma-
na.ro, vineri, 25 mai)

Pe 22 mai, Constantin Gr\jdan „a
semnat o adres\ prin care inspectoratul
a renun]at la calitatea de parte civil\ `n
dosarul de corup]ie Adrian N\stase – Tro-
feul Calit\]ii. Prin aceast\ adres\, ISC
practic renun]a la recuperarea sumei de
64.813.844.913 lei vechi, prejudiciu con-
statat de procurorii DNA `n rechizitoriu.”
(hotnews.ro, miercuri, 23 mai). ~n doc-
umentul depus de acesta se mai arat\ [i
c\ ISC nu a efectuat vreun serviciu de
organizare a evenimentului „Trofeul
Calit\]ii ̀ n Construc]ii” [i c\ „toate con-

tractele invocate au fost `ncheiate de
structuri organizatorice f\r\ personali-
tate juridic\ aflate `n subordinea
inspectoratului, acele conven]ii fiind
nule din punct de vedere juridic” (roma-
nialibera.ro, joi, 24 mai). Ac]iunile po-
liticianului au st`rnit reac]ii dure din par-
tea Opozi]iei, Vasile Blaga solicit`nd re-
tragerea din func]ie a celor doi. „«Cu a-
semenea manevre, Guvernul Ponta `n-
cearc\ s\ se substituie Justi]iei. Cerem
demisia imediat\ a domnului Constantin
Gr\jdan [i a domnului prim ministru Vic-
tor Ponta»” (g`ndul.info, joi, 24 mai).
~n aceea[i zi, Guvernul a anun]at de-
cizia destituirii [efului ISC, motivul fi-
ind luarea deciziilor „f\r\ s\-l informe-
ze pe primul ministru, de[i institu]ia pe
care o conduce se afl\ `n subordinea a-
cestuia.” (hotnews.ro, joi, 24 mai)

Gr\jdan `ns\ [i-a motivat gestul
prin dorin]a de a repara o gre[eal\. „Eu
am fost unealta, pentru c\ eu am dus
documentele la DNA care l-au incri-
minat pe domnul N\stase. Am trimis din
propria ini]iativ\ adresa pentru c\ tre-
buia s\-mi repar cumva gre[eala de a-
tunci. Am f\cut acest lucru [i pentru c\
se ̀ mplinesc 150 de ani de c`nd Alexan-
dru Ioan Cuza a `nfiin]at aceast\ struc-
tur\” (romanialibera.ro, vineri, 25 mai). 

Motiva]ia acestuia nu a fost ̀ ns\ des-
tul de puternic\, Constantin Gr\jdan
fiind pus sub urm\rire penal\ de c\tre
DNA pentru c\ ar fi profitat de func]ia
`n care tocmai fusese instalat. Ca r\s-
puns la atacurile Opozi]iei, Victor Pon-
ta a declarat c\ „din 150 de oameni nu
pot fi to]i perfec]i, dar cine gre[e[te
este dat afar\ imediat [i pus la dis-
pozi]ia institu]iilor statului” (hotnews.ro,
26 mai) [i a conchis spun`nd c\ „nu pot
numi numai `ngeri `n func]ie.”

M\d\lina OOLARIU

Televiziunea
Voin]elor

R\st\lm\cite

O con[tiin]\ [i un dosar de corup]ie
 ac]iunile politicianului au st`rnit reac]ii dure din par-
tea Opozi]iei, Vasile Blaga solicit`ndu-i demisia
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~ngeri ddezechilibra]i
Primul pas pe scen\ al celei de-a

[asea edi]ii a Festivalul EuroART l-a
f\cut „Pisica Verde”, pies\ a dramatur-
gului rom=n Elise Wilk, care a surprins
publicul prin imaginile create. Actorii
s`nt tineri f\r\ p\rin]i, care cred `n vr\ji
[i pastile magice, iar, ca efect, ̀ ngerii se
`neac\ `n alcool, iar m`]ele colorate se
arunc\ ̀ n intersec]ii, gata s\ taie calea ori-
cui. Iar dac\ jocul acesta pare n\ucitor,
cea de-a doua reprezenta]ie, „O noapte
furtunoas\”, a potolit imagina]ia dez-
l\n]uit\. De fapt, comicul lui I. L. Ca-
ragiale a demonstrat c\ prinde orice ge-
nera]ie, Jup`n Dumitrache, Nae, Zi]a
[i Veta `nc\ reprezent`nd m\[ti ale so-
ciet\]ii de azi. Astfel, membrii Teatru-
lui „Mihai Eminescu” din Boto[ani
ne-au `nc`ntat de pe mo[ia jup`nului, un-
de camerele se compuneau din schelete

de cuburi, `mbr\cate cu perdele gri, pe
care erau imprimate fotografii din
Bucure[tiul secolului trecut. 

De fiecare dat\ c`nd personajele
urcau pe cas\ [i treceau de pe-o c\mar\
pe cealalt\, ne pr\p\deam de r`s. Prome-
nada lor pe acoperi[ul casei, adic\ pe
un mic pod de lemn, p\rea c\ o s\ sf`r-
[easc\ numaidec`t jos, pe p\m`nt, cu
un picior sclintit sau o m`n\ luxat\, pen-
tru c\ tremurau ca o barc\ cuprins\ de
valuri `nvolburate. {i mai amuzante e-
rau scenele care schi]au idila dintre Zi-
]a, consoarta lui Dumitrache [i Chiri-
ac, protejatul jup`nului. ~[i atingeau pi-
cioarele ginga[, pup\turile p\reau cioc-
niri ̀ nt`mpl\toare, iar discu]iile din nop-
]ile t`rzii numai `nt`lniri ru[inoase.

~ndr\gosti]i ccu iifose
Pentru spectacolul de miercuri seara,

„Take, Ianke [i Cad`r”, al Teatrului
„Mihai Eminescu” din Chi[in\u, ie-
[enii s-au preg\tit ca de s\rb\toare [i au
umplut sala de la Casa de  Cultur\ a
Studen]ilor din Ia[i. Graiul dulce [i mol-
com al rom=nilor de peste Prut a pro-
vocat de partea publicului r`sete [i apla-
uze, emo]ia fiind starea care a predomi-
nat `n sal\. 

Comedia `n care rom=nul, evreul
[i turcul v`nd traiul celor doi copii, Io-
nel [i Ana, a oprit ceasurile din Ia[i pen-
tru o or\ [i jum\tate, iar la final, ne-am
plecat unii `n fa]a celorlal]i, cei de sce-
n\ la propriu, noi, spectatorii, plec`nd
spre cas\ m`ndri, cu m`inile ro[ii dup\
o pies\ [i un joc excep]ional. Take [i
Ianke se potriveau at`t de bine, parc\ e-
rau croi]i unul dup\ lungimea celuilalt,
iar c`nd al doilea `l dojenea pe primul,
numindu-l „dobitoc”, acesta din urm\,
cu privirea sp\[it\, recuno[tea [i abia se
ab]inea s\ nu spun\ „b\, Ianke ai drep-
tate!”. ~n plus, `i ajuta [i `nf\]i[area. Un
rom=n durduliu, l`ng\ un evreu mai
scorojit ar\tau ca Stan [i Bran un pic
mai colora]i, care jucau pasional pe o

scen\ ie[ean\. Cei doi iubi]i, Ionel [i
Ana, fiul lui Ianke [i fiica lui Take, au
zburdat c`t se poate de bine aproape toa-
t\ seara. S\reau de colo-colo, de la un
p\rinte la cel\lalt, iar replicile veneau la
fel de t\ioase precum comportamentul
lor. Dar cum p\rin]ii se emo]ioneaz\ [i
aproape tremur\ c`nd `[i rev\d copiii ve-
ni]i din capital\, le iart\ orice `ndr\znea-
l\.

Aceea[i idee de tinere]e zbuciumat\
a fost cuprins\ [i `n spectacolul ne-
conven]ional de s`mb\t\, de la ora 19.00,
la Ateneul T\t\ra[i. Compania de Tea-
tru D’AYA din Bucure[ti, care a inter-
pretat piesa „Ce ne spunem c`nd nu ne
vorbim”, a ironizat infidelitatea, `n c`te-
va secven]e spumoase. „Ac]iunea de a-]i
proteja nevasta [i a o toci pe a altuia”,
cum este v\zut adulterul de Chris Si-
mion, a provocat isterie `n sal\, iar pe
unele mame, venite la spectacol cu copii
mai mici, secven]ele deocheate le-a
`mbujorat. ~ns\, piesa aceasta a fost deo-
sebit\ prin structur\, deoarece fiecare
personaj a abandonat pentru o clip\ sce-
na [i s-a adresat publicului, f\c`nd teatru
din experien]e obi[nuite. 

Israeli]i ccu mm\[ti
Regina festivalului a fost „D’ale

carnavalului”, piesa lui I. L. Caragia-
le, jucat\ de Teatrul Karov din Tel A-
viv, regizat\ de `ntemeietorul acestuia
[i actorul rom=n Nicu Nitai Iacob. Un
proiect `ndr\zne], dar [i dificil `n prim\
faz\, p`n\ c`nd ochii spectatorilor s-au

obi[nuit cu sportul sus-jos, pentru c\
subtitrarea piesei interpretat\ `n ebraic\
era pozi]ionat\ la `n\l]ime, cu vreo doi
metri mai sus de str\inii care redau car-
navalul comic al dramaturgului praho-
vean. Jocul, `ns\, a f\cut impresie bun\.
Actorii `mbr\ca]i `n costume pline de
culoare, combinate `ndr\zne] [i a[eza]i
`ntr-un decor deosebit, cu dou\ fe]e, u[or
de manevrat `n timpul spectacolului, au
ridicat la final sala `n picioare. Prin[i de
comedie, `ng`nam [i noi al\turi de
trupa lui Nicu Nitai „via]a-i un carna-
val [i-un carnaval este via]a”.

Teatru dde iistorie 
Festivalul EuroART este un tribut

al asocia]iei cu acela[i nume din Ia[i [i
al Funda]iei Culturale Timpul pentru
teatrul rom=nesc, `nceput aici `n 1816,
iar manifest\rile au cuprins, pe l`ng\
spectacole [i conferin]e, [i lans\ri de
carte. ~ns\ publicul nu [i-a adus `n s\li [i
bunele maniere, iar c`nd luminile s-au
stins, domni[oarele elegante serveau pe
furi[ semin]e f\r\ coaj\ sau verificau
constant mesajele de pe Facebook, du-
p\ fiecare alarm\ primit\. ~n plus, ma-
mele se str\duiau `n timpul piesei s\ ex-
plice celor mici care-i rolul fiec\rui ac-
tor de fiecare dat\ c`nd acesta ap\rea
Cu toate nemul]umirile, `ns\, concluzia
festivalului a fost cea subliniat\ [i de
membrii Teatrului din Boto[ani, „la
Ia[i teatrul `nc\ tr\ie[te”.

Iulia CCIUHU

Dintotdeauna piesele
de teatru mi s-au

p\rut un amestec de i-
dei n\stru[nice [i perso-
naje cu haz. De la
spectacolele improvizate
`n fa]a [colii cu trupe de
elevi care r\gu[esc du-
p\ prima replic\, la ce-
le jucate de p\pu[ari `n
t`rguri pentru o via]\ mo-
dest\, dar fericit\, [i
chiar la grandioasele
opere puse pe scen\ `n
s\li poleite, cu actori
profesioni[ti. Toate s`nt
f\cute ca s\ ilustreze
dou\ m\[ti `ngem\nate.
R`sul [i pl`nsul, copiii
spectacolului n\scut `nc\
din secolulul al V-lea
dinaintea erei noastre.
Festivalul EuroART a fost
s\rb\toarea teatrului
românesc. Timp de o
s\pt\m`n\, `ntre 21-27
mai, Ia[ul a aplaudat
[apte reprezenta]ii [i a
apreciat lans\ri de carte
[i alte trei conferin]e. 

EuroART-ul r`de [i pl`nge
sub m\[ti interna]ionale  

 TVR va ajunge s\ difu-
zeze, la toate posturile
sale, relu\ri  contractul
cu statul român era ultimul
la coad\ pentru e[alonare

 regina festivalului a fost
„D’ale carnavalului”, pie-
sa lui I. L. Caragiale, ju-
cat\ de Teatrul Karov din
Tel Aviv

Spectacolul actorilor din Israel a dat culoare scenei
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Rom=nii iau premii „Dup\ dealuri”

~n ultimii ani, s-a creat o obi[nuin-
]\ ca la fiecare edi]ie a Festivalului de
Film de la Cannes s\ existe cel pu]in
un film în vreo sec]iune paralel\ sau,
a[a cum s-a înt`mplat [i anul acesta,
chiar în sec]iunea oficial\. Dup\ ce a
c`[tigat Palme d’Or în 2007, cu „4
luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zile”, regizorul
Cristian Mungiu revine cu o poveste
adaptat\ dup\ romanele non-fic]ionale
ale Tatianei Niculescu-Bran, legate de
tragedia de la Tanacu. La edi]ia a 65-a
a Festivalului de Film de la Cannes,
Cristian Mungiu a fost premiat cu pre-
miul pentru scenariul filmului „Dup\
dealuri”, iar Cosmina Stratan [i Cris-
tina Flutur au primit premiile de in-
terpretare feminin\.

Cristian Mungiu în speech-ul de
la ceremonia de decernare a premiilor
a spus „Este minunat s\ fim aici îm-
preun\, dar s\ nu uit\m c\ aceasta este
o poveste adev\rat\, inspirat\ de înt`m-
pl\ri reale, [i s\ nu uit\m c\ au suferit
oameni. Dac\ nu putem s\ repar\m
trecutul, avem speran]\ în viitor”. {i de
fapt, povestea din filmul lui Mungiu
se opre[te la acest caz, f\r\ s\ încerce
s\ acuze definitiv pe vreunii dintre pro-
tagoni[tii tragediei, ci doar s\ încerce
s\ dibuiasc\ sursa r\ului. Meritul sce-
nariului pentru care a luat premiu st\
în echilibrul cu care a c`nt\rit vina,
la[itatea, limitarea sau neputin]a fiec\-
rui personaj, mai ales cel al preotului. 

Noul lungmetraj al lui Cristian
Mungiu, „Dup\ dealuri”, urm\re[te
dou\ prietene care au crescut împreun\
la orfelinat, iar drumurile lor s-au des-
p\r]it, odat\ ce Alina (Cristina Flutur)
a plecat s\ munceasc\ în Germania, iar
Voichi]a a intrat în m`n\stire (Cosmina
Stratan). Ele se reînt`lnesc, Voichi]a
nu mai vrea s\ plece în Germania s\-i
fie al\turi Alinei, iar Alina se înc\p\-
]`neaz\ s\ stea al\turi de ea [i s\ afle
motivele pentru care nu mai vrea s\
plece din m`n\stire. De aici lucrurile
scap\ de sub controlul fetelor [i intr\
sub controlul maicilor [i ale preotului
care conduce m`n\stirea. 

Spre deosebire de „4 luni, 3 s\pt\-
m`ni [i 2 zile”, filmul premiat are o
perspectiv\ [i un univers mult mai limi-
tate, fiind vorba despre un caz cu date
aproape precise circumscris unor cu-
tume sau obiceiuri canonice în care
m\sura uman\ se destabilizeaz\. De[i
în conferin]a de pres\ de la Cannes,
Mungiu a invitat spectatorii s\ uite
filmul de dinainte, noul s\u film are
foarte multe similitudini, de la acest
trio (cele dou\ prietene vs. b\rbatul),
suferin]a aproape martiric\ din ambele
pove[ti, cadrul celebru al mesei este
folosit [i aici, cu aceea[i figur\ central\
r\t\cit\ [i inadecvat\, cinematografic,
filmul este plin de compozi]ii [i de mi-
zanscene foarte lucrate, iar dramatur-
gic, de pild\ face din preot unul dintre
cele mai echilibrate personaje din fil-
mele lui, un individ cu inten]ii bune [i
cu un discurs justificat [i greu de acuzat.

Filmul va fi privit din dou\ pers-
pective [i va fi c`nt\rit cu dou\ unit\]i
de m\sur\: pe de-o parte, s`nt românii,
care au asimilat deja povestea [i cu-
nosc, c`t de c`t, limitarea [i neputin]a
intelectual\ a acestor oameni din col]uri
uitate de lume, pe de alt\ parte, s`nt
str\inii, care (ca [i în cazul lui „4,3,2”)
s`nt cutremura]i de excep]ionalul tragic
al unor astfel de pove[ti. Mul]i au v\-
zut [i vor vedea un atac la adresa Bise-
ricii Ortodoxe, îns\ Mungiu nici în
inten]ie, nici în ce a realizat în film nu
arat\ cu degetul spre ortodoxie, ci spre
ni[te oameni, m\icu]e [i preot, care nu
au fost în stare, din diferite motive, s\
asculte, s\ în]eleag\ sau, cel pu]in, s\
ac]ioneze cu bun\tate [i umilin]\, de[i
inten]iile lor au fost s\ fac\ bine [i s\
ajute.

Pentru cele dou\ actri]e, Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur, premiile vor
fi un excep]ional punct de pornire în
cariera lor, un debut onorat cu un ast-
fel de premiu nu se înt`mpl\ foarte des.
De[i, premiul de interpretare feminin\
ar fi putut merge la Emmanuelle Riva,
din filmul care a c\[tigat Palme d'Or,
„Amour”, regizat de Michael Haneke,
sau la Marion Cotillard, în „Rust and
Bone”, al lui Jacques Audiard, juriul
condus de regizorul italian Nanni
Moretti a ales ca cele dou\ românce
s\ fie r\spl\tite pentru performa]a lor,
de[i judec`nd foarte radical ele nu ar
trebui privite chiar ca un cuplu insepa-
rabil, cu egal\ importan]\ actoriceasc\.

Se [tie foarte limpede c\ filmele
române[ti au mai mul]i spectatori în
s\lile din str\in\tate dec`t în cele autoh-
tone. Cele trei premii (unul pentru sce-
nariu [i dou\ de interpretare) vor face
ca filmul lui Cristian Mungiu s\ fie
distribuit cu succes peste tot în Europa
[i nu numai, iar interesul pentru cine-
matografia româneasc\ s\ mai fie
men]inut la foc cald. Dincolo de bucu-
ria de avea din nou Palme d’Or ([i nu
doar unul!), se întrez\re[te un pericol
în care se afl\ regizorii tineri care vor
avea din nou pe tav\ o re]et\ de suc-
ces, e drept. Filmul lui Cristian Mun-
giu ar trebui privit [i discutat pentru ce

este el în sine, independent de contex-
tul mediatic al pove[tii con]inute în film
[i, mai ales, dincolo de premiile pe
care le-a luat la Cannes [i pe care,
probabil, le va mai lua de acum încolo.
Filmul lui Cristian Mungiu ar trebi s\
fie un avantaj de imagine [i de motiva-
re, nu un element care s\ le obstruc]io-
neze altor regizori nici talentul, nici
curajul. A[a cum s-a înt`mplat în 2005,
odat\ cu filmul „Moartea domnului
L\z\rescu”, regizat de Cristi Puiu, care
pentru mul]i a fost piesa care i-a urnit
[i a f\cut s\ creasc\ noul cinema româ-
nesc, [i a[a cum dup\ ce Cristian
Mungiu a luat Palme d’Or în 2007,
cu „4,3,2”, mul]i s-au încrezut în acest
mod cinematografic de a spune o po-
veste, tot a[a succesul pe care „Dup\
dealuri” îl va avea în continuare poate
genera din nou mode. Nu e nimic de
blamat, este o chestiune natural\, p`n\
la urm\, îns\ pentru o cinematografie
mic\ cum este cea româneasc\, m\ re-
fer în primul r`nd la num\rul sc\zut de
produc]ii, o sum\ de filme care vor
apela la cazuri spectaculoase sau tra-
gedii de tipul Tanacu, vor face ca
automat plaja de op]iuni estetice [i
dramaturgice s\ se limiteze.

 filmul lui Cristian Mungiu ar trebi s\ fie un avantaj
de imagine [i de motivare  pentru cele dou\ actri]e, 
premiile vor fi un excep]ional punct de pornire

Filmul „Dup\ dealuri” al
lui Cristian Mungiu a

c`[tigat azi noapte, la a
65-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Film de
la Cannes, premiul pentru
„Cel mai bun scenariu” [i
„Cea mai bun\ actri]\ `n
rol principal” – `nm`nat
actri]elor Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur.
Cele dou\ tinere, origi-
nare din Ia[i, au debutat
`n cinematografie cu
rolurile jucate `n acest
film. P`n\ acum, Cristina
Flutur a jucat numai `n
piese de teatru, fiind
actri]\ la Teatrul „Radu
Stanca” din Sibiu, iar
Cosmina Stratan, dup\
ce a absolvit cursurile
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii din Ia[i, a
plecat s\ studieze teatrul
[i cinematografia la
Bucure[ti.

Din 2004 încoace, în fiecare an,
„Noul Cinema Românesc” a fost re-
prezentat, într-o sec]iune sau alta (de
la competi]ia oficial\ p`n\ la sec]iu-
nea paralel\ „Quinzaine des Réalisa-
teurs”), prin lungmetraje [i / sau scurt-
metraje, la Festivalul de la Cannes.
A[adar, putem vorbi de nou\ ani de
prezen]\ româneasc\ neîntrerup\ la cel
mai mare festival de film al planetei. 

Dup\ cum [tim, cele mai impor-
tante distinc]ii le-a ob]inut Cristian
Mungiu, cu al doilea [i al treilea
lungmetraj al s\u: în 2007, „4 luni, 3
s\pt\m`ni [i 2 zile” (care a fost primul
lungmetraj românesc selec]ionat în
competi]ia cannez\, dup\ „Prea t`rziu”
al lui Lucian Pintilie în 1996) a ob-
]inut primul Palme d’Or pentru un
lungmetraj autohton [i Premiul
FIPRESCI, iar zilele trecute, „Dup\
dealuri” a primit premiul pentru „Cel
mai bun scenariu” (Cristian Mun-
giu) [i pe cel pentru „Cea mai bun\
actri]\” (ex-aequo, Cristina Flutur

[i Cosmina Stratan). Totu[i, consider
c\ drumul succesului pe Croazet\
pentru filmele române[ti recente a
fost deschis, în 2005, de „Moartea
domnului L\z\rescu”. Atunci, al doi-
lea lungmetraj al lui Cristi Puiu (al
c\rui debut din 2001, „Marfa [i banii”,
fusese prezentat în „Quinzaine des
Réalisateurs”, la fel ca „Occident” de
Cristian Mungiu în anul urm\tor) a
ob]inut premiul sec]iunii canneze
„Un Certain Regard”, plus alte c`teva
zeci de distinc]ii interna]ionale, adu-
c`nd în aten]ia întregii lumi a filmu-
lui fenomenul numit ini]ial „Noul Val
Românesc”, iar ulterior – mai corect
– „Noul Cinema Românesc”. Pe
drept cuv`nt, s-a afirmat c\ moartea
lui Dante Remus L\z\rescu a echi-
valat cu o rena[tere a filmului autoh-
ton, dup\ un deceniu [i jum\tate de
haos.

Iat\ c\, dup\ [apte ani, formula
realist\ impus\ de Cristi Puiu (spri-
jinit la început de coscenaristul R\z-

van R\dulescu, devenit între timp [i
el regizor), caracterizat\ prin situa]ii
veridice, personaje vii [i dialoguri
autentice, cadre-secven]\ lungi [i fil-
m\ri „din m`n\”, refuzul programatic
al decupajului analitic sau al muzicii
nondiegetice (în încercarea de a
spune pove[tile de pe ecran într-un
mod c`t mai onest, dovedind respect
deopotriv\ pentru eroi [i spectatori),
înc\ mai prinde la juriul [i publicul
de la Cannes.

Între timp, formula a evoluat la
unii cinea[ti (un bun exemplu ne este
oferit de cel mai recent lungmetraj al
lui Cristi Puiu, „Aurora”, selec]io-
nat în 2010 în sec]iunea „Un Certain
Regard”), în timp ce pentru al]ii ea a
devenit o mod\ (c\reia trebuie s\ te
conformezi pentru a avea succes prin
marile festivaluri). Eu unul s`nt con-
vins c\ deja festivalurile de la Cannes,
Berlin sau Vene]ia nu mai a[teapt\
at`t „noul mare film românesc”, c`t
„noul Puiu”, „noul Mungiu”, „noul
Porumboiu” sau „noul Jude”. Astfel
spus, „Noul Cinema Românesc” are
ast\zi [ansa de a impune c`]iva autori
de cinema în elita filmului european.

Mari cinea[ti rom=ni la
marele Festival

Ileana B~RSAN

Mihai FULGER

 meritul scenariului pentru care a luat premiu st\ în
echilibrul cu care a c`nt\rit vina, la[itatea, limitarea sau
neputin]a fiec\rui personaj

 s-a afirmat c\ moartea lui Dante Remus L\z\rescu
a echivalat cu o rena[tere a filmului autohton, dup\
un deceniu [i jum\tate de haos

Scriu aceast\ mic\ interven]ie „la
cald”, imediat dup\ ce premiile festi-
valului de film de la Cannes au fost
anun]ate. S`nt înc\ euforic\: pentru
mine, a fost o zi de repaos for]at. Pur
[i simplu, n-am putut s\ fac nimic,
pentru c\ am stat tot timpul cu inima
la gur\, a[tept`nd ceremonia [i absor-
bind toate informa]iile [i prognozele
vehiculate de media social\. Da,
Haneke e marele înving\tor, îns\
Mungiu, cu trei premii, e singurul
„c`[tig\tor multiplu” al acestei edi]ii!
„The Guardian” scrie chiar c\ „Dup\
dealuri” a fost „cople[it” cu premii. E
o performan]\ incredibil\ s\ te lup]i
de la egal la egal cu un „greu” precum
Haneke [i s\ ajungi cu doar trei
pelicule la nivelul unor autori ven-
era]i dup\ cariere de o via]\. Iar
reu[ita tinerelor sale actri]e (Cristina
Flutur [i Cosmina Stratan), ambele
debutante, e [i ea uimitoare. 

N-am ajuns la Cannes anul \sta,
dar am urm\rit reac]iile din pres\ [i
am citit aproape tot ce s-a scris – în
mod sigur a fost filmul cel mai dez-
b\tut din competi]ie. Am avut [ansa
s\ v\d „Dup\ dealuri” într-o copie de
lucru [i da, e un film mare [i m\ a[tep-
tam s\ fac\ valuri la Cannes. Spre de-
osebire de „4, 3, 2”, nu o capodoper\
„strident\” care s\-]i st`rneasc\ un
efect visceral imediat, ci un film mai
insidios, care se dezv\luie treptat [i
„lucreaz\” în mintea ta din ce în ce
mai intens pe m\sur\ ce timpul trece
(pentru mine, a devenit obsesie). E o
oper\ umanist\ de o complexitate
ame]itoare, ambigu\, cerebral\, dubi-
tativ\, misterioas\, care nu se las\
dezghiocat\ u[or. E acum clar c\
Mungiu nu e un „accident”, ci unul
dintre cei mai importan]i cinea[ti
europeni; tot ce sper e s\ nu tre-
buiasc\ s\ a[tept\m înc\ cinci ani p`n\
la urm\torul s\u film. 

Mungiu nu e un
accident

Dup\ Cannes

Anca GR|DINARIU

Cristian Mungiu, c`[tig\tor mmuull tt iipp lluu   ll aa   CCaannnneess
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În sal\ n\v\lesc zgomote – e o
întîlnire vesel\ în înc\perea vecin\
– a[a c\ Nicu[or Dan se ridic\ din
fotoliul de candidat, de sub ochiul
camerei, în timp ce r\spunde unei
întreb\ri venite de la un blogger, [i
verific\ dac\ u[a din spatele lui e bi-
ne închis\. Are reflexul profesorului
care vrea s\-[i ]in\ ora cumva.

Se întoarce la locul lui [i conti-
nu\ s\ vorbeasc\. Scoate uneori din
geant\ cîte un proiect, î[i constru-
ie[te frazele cu rigoare – tot ale pro-
fesorului de matematic\ trebuie s\
fie aceste obiceiuri: „În primul rînd”,
„în al doilea rînd”, „am aici un docu-
ment”... Dac\ vorbea candidatul la
Prim\ria Bucure[tiului, s-ar fi pr\-
v\lit din prima secund\ asupra vor-
belor, ar fi dat din mîini, ar fi ames-
tecat printre rînduri amenin]\ri vagi,
ar fi promis.

Cineva, un blogger, îl întreab\
ce va face dup\ ce se termin\ cam-
pania. Zice c\ sînt trei variante.
Unu: cî[tig\ [i începe s\-[i fac\ o
echip\ al\turi de care s\ a[eze pe
harta ora[ului proiectele trecute acum
doar pe site. Doi: ob]ine dou\ pro-
cente, intr\ în Consiliul General [i
cap\t\ astfel voce la întîlnirile ace-
lea din care au ie[it pîn\ acum PUZ-
uri strîmbe [i parcuri ciuntite. Ca
reprezentant al Asocia]iei Salva]i
Bucure[tiului, poate participa [i în
prezent la [edin]e, dar consilierii
voteaz\ de fiecare dat\ dac\ îi dau
sau nu cuvîntul: cam în jum\tate
din cazuri îl las\, în jum\tate nu, în
func]ie de cum arat\ interesele de
moment ale majorit\]ii. Trei: nu
iese nici primar, nici consilier [i-[i
continu\ activitatea de oengist de
pîn\ acum.

Cînd lucram într-o redac]ie de
ziar, nu prea era s\pt\mîn\ s\ nu
primesc un mail de la Nicu[or Dan.
Ajunsesem – cine [tie cum – în vreo
list\ de contacte. Subiectele mesa-
jelor ar\tau ca ni[te telegrame de
r\zboi: „demolare iminent\ cas\ Ale-
xandru Rosetti”, „cas\ demolat\
noaptea în Lipscani”, „demolare mo-
nument istoric `n acest moment”.
Cine deschidea mesajele putea citi
date exacte despre fiecare caz în
parte, avea la dispozi]ie fotografii
publicabile, precum [i num\rul lui
Nicu[or Dan, pentru mai multe am\-
nunte.

Pu]ine deveneau îns\ subiecte
în presa de a doua zi. O demolare în
Bucure[ti a devenit un fapt banal,
unul care nu atinge „interesul publi-
cului”, iar ziari[tii serio[i [tiu ca ni-
meni al]ii ce e de interes [i ce nu.

Aceea[i pres\ ignor\, de cîteva
luni încoace, candidatura lui Nicu[or
Dan la Prim\ria Bucure[tiului:
exist\ competitori mai mari, din
aceia dispu[i s\ pl\teasc\ reclam\ în
pagini sau m\car s\ dea un titlu fis-
tichiu. Plus c\ pe masa din mijlocul
acestei s\li nu sînt nici fursecuri [i
nici s\r\]ele, nici m\car sticle de
ap\ nu sînt, cum se poate transmite
o [tire serioas\ în asemenea condi]ii
vitrege? Despre Nicu[or Dan scrie,
în general, o mîn\ de bloggeri. Cu
toate acestea, omul acesta – mate-
matician de profesie – se înc\p\]î-
neaz\ s\-[i ]in\ ora.

Vlad OODOBESCU

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

M-am îndr\gostit de el acum vreo
patru ani. Cu acte ne-am luat de 8
luni. Ne înjur\m unul pe altul, ne su-
port\m ifosele, dar ne iubim. Mult.
Dragul de el, de vreo dou\ s\pt\mâni
este împopo]onat cu podoabe care de
care mai str\lucitoare, mai ochioase [i
mai gospod\re[ti. Toate de carton. O
s\ [i le dea jos dup\ ce se termin\ cam-
pania electoral\, o s\ se jupoaie de afi-
[e c`rpite cu fe]e decupate prost [i cos-
metizate ireal (vezi dl. Paleologu, F\t
Frumos cu Mo] în Frunte) [i o s\ se
întoarc\ la starea lui de la Pache sau
Arghezi încoace. Dup\ alegeri.

Nebunia votului i-a cuprins mai
mult pe candida]i dec`t pe bucure[teni,
care, îmbiba]i cu miticismul specific,
se reduc doar la discu]ii de taxi [i în-
jur\turi printre din]i cu „p\” [i „d\”.
„Catinda]ii” [i-au luat rolul în serios [i
visul în bra]e [i s-au gr\bit s\ promit\
marea cu sarea, gogo[i [i dulcea]\ de
c\p[uni, la propriu.

Figuri deja consacrate care alearg\
în pasul piticului sau într-un picior
(sic!) pentru scaunul din Splaiul In-

dependen]ei, de la etajul al 13-lea (n.
red.: Sediul Prim\riei Generale a
Capitalei) vor s\ demonstreze bucu-
re[tenilor, de care s-au apropiat brusc,
c\ le [tiu cu adev\rat problemele.

Cu bbastonul pprintre 
candida]i

Dl. Silviu Prigoan\ care, printre
altele, este bine [tiut c\ se ocup\ cu
mizeriile pe la sectorul 3, pune piciorul
în prag [i pliciul pe mas\. Ca un gos-
podar cu m`necile suflecate pare s\ le
ia min]ile cu un v\l de fum celor care
î[i doresc primarul-juc\tor care s\ re-
zolve odat\ pentru totdeauna problema
c`inilor vagabonzi, locurilor de par-
care, autostr\zii suspendate [i poate,
dac\-i mai r\m`ne ceva timp [i gunoi
colectat selectiv, a înc\lzirii globale.

Dl. Iri(nel) Columbeanu ne ]ine
umbrela în Photoshop de pe blocul
Comitetului Olimpic din Pia]a Vic-
toriei, din st`nga Guvernului, în pan-
talona[ii lui de un alb imaculat [i saco-
ul ro[u de dandy la ag\]at, în timp ce
se bate cu pumnu-n piept c\ el nu-[i
face campanie stradal\. Nu am re]inut
mare lucru din planurile dumnealui [i
nu s`nt convins\ c\ [tie exact ce face
primarul [i ce face Consiliul General
al Municipiului Bucure[ti. Oricum un
lucru [tiu sigur c\ ne promite: Salva-
rea!

Dl. Nicu[or Dan este un personaj
mult prea bun în ac]iunile sale din
societatea civil\ ([i cred c\ ar trebui s\
r\m`n\ acolo) ca s\ se arunce într-o
b\t\lie inegal\. Pe scurt, dl. Dan, ma-
tematician str\lucit, vrea s\ d\r`me be-
toanele lui Oprescu, s\ planteze pomi
[i s\ salveze cl\dirile de patrimoniu.
L\udabil, dar cred, totu[i, c\ este insu-
ficient ca s\ acopere adev\ratele [i pe-
renele probleme ale Bucure[tiului.

Dl. Sorin Oprescu î[i p\streaz\
aerul de gol\na[ de Giule[ti [i doctor
fermec\tor de la Elias, dar [i planurile
utopice cum ar fi stadionul olimpic
sau autostrada suspendat\.

Pe l`ng\ ace[tia, pe buletinele de
vot ale bucure[tenilor se mai în[ir\ în-
c\ 10 domni, de la antrenori de fotbal
la latifundiari din Pipera [i ilu[tri ne-
cunoscu]i r\s\ri]i din partide de bodeg\,
care viseaz\ s\ se l\f\ie în biroul ro[u
de la etajul 13, cu vedere spre Podul
Basarab.

Cu toate acestea, nu la General\ se
dau cele mai cr`ncene lupte. Ci la „pri-
m\ria care este” de la Sectorul 5, unde
se pare c\ ve[nicul Marean [i-a g\sit

na[ul. Adrian Edu, „n\scut [i crescut
în Sectorul 5”, cunoscut pe axa Raho-
va-Ferentari-Sebastian. Cu at`t mai
dure vor fi luptele, cu c`t am`ndoi ar
cam veni de pe acela[i palier etnic.

Programul electoral al domnului
Edu este de-a dreptul halucinant. Si-
derat de „Toate vr\jelile [i promisiu-
nile tuturor ]\ranilor care vor [mekeria
sectorului 5”, dl. Edu vrea s\ reabili-
teze toate casele la curte [i cote]ele,
vrea ca în „fie care” s\pt\m`n\ în
Parcul Sebastian s\ fie manele [i bere
gratis. To]i cet\]enii din 5 vor primi
gratuit transport cu metroul [i gogo[i
cu dulcea]\ de c\p[uni. Are [i perspec-
tive în ceea ce prive[te încurajarea
micilor afaceri: „Autoriza]ii pe raza
Sectorului 5 pentru v`nz\ri la tarabe,
afaceri cu g\ini [i g`[te, ]ig\rii, rahat
cu ap\, semin]e de floarea soarelui [i
cel mai important pensionarii vor pri-
mi gratuit tikete la teatru, filme, circ,
spectacole la Bamboo, pentru to]i romi
din sectorul 5 vor primi gratuit bilete:
tranvai – maxi-taxi – metrou ([i a[a nu
cump\r\ nimeni)”. Vis, nu?

Oana BBALAN
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Cam 2500 de mingi trebuia s\ lo-
veasc\ în fiecare zi. Tat\l lui transfor-
mase aparatul care arunca mingile de
tenis într-un adev\rat dragon. Zgomo-
tul metalic [i vuietele reci pe care le
scotea monstrul din curtea casei l-au
urm\rit de la vîrsta de [apte ani, de cînd
p\rintele a decis c\ vrea s\-l fac\ pe fiul
lui campion mondial. „Ur\sc tenisul.
L-am urît toat\ via]a”, spune Andre
Agassi, în autobiografia lui. Acele
mingi aveau o vitez\ de 110 mile pe
or\, terenul era plin de ele, iar pe lîng\
ochii cu care trebuia s\ fie atent la apa-
rat, trebuia s\ vad\ pe unde c\lca, pe jos
totul era galben. Alte mingi, pe care se
izbeau de perete [i rico[au, lovindu-l
din plin.

La nou\ ani, Mike, tat\l lui, l-a pus
s\ joace pe bani cu Jim Brown, unul
dintre cei mai buni fotbali[ti la acea
vreme. 10.000 de dolari era miza pariu-
lui impus de Mike. Meciul l-a c`[tigat
Agassi, dar suma pl\tit\, într-un final, a
fost de 500 de dolari.

Jum\tate din „Open”, autobiografi-
a lui Agassi, e despre un pu[ti teribilist,
care ura acest sport la fel de mult pe cît
îl ura [i pe tat\l lui (cu vîrsta, propor]iile
se vor schimba) [i care vedea în coama
lui de p\r vopsit\ cu roz, un alt motiv
pentru a-l enerva pe „b\trîn”. Ai impre-
sia, pe alocuri, c\ nu e nici un juc\tor

str\lucit. Mai degrab\ poveste[te e[ecu-
rile pe care le-a avut, insist\ pe por-
tretele celorlal]i juc\tori, descriindu-le
serviciul [i mi[c\rile de pe zgur\.

E un juc\tor care pierde meciurile,
pentru c\ vrea ca fiecare lovitur\ s\ fie
perfect\, a[a-l descria antrenorul s\u,
Brad Gilbert. În a doua jum\tate a c\r-
]ii afli, pîn\ la urm\, ce fel de juc\tor
era. {i a fost al naibii de bun; a cî[tigat
opt Grand Slam-uri, a fost num\rul
unu în clasamentul mondial [i este con-
siderat  cel mai bun juc\tor la returul
de serviciu din istoria acestui sport.
„Open” e o carte format\ din meciuri [i
servicii, din injec]ii cu cortizon [i nop]i
dormite pe podea, din cauza durerilor
de spate. 

Nu am dorit neap\rat s\ fac o re-
cenzie acestei c\r]i, dar, în lumina
weekendului trecut [i a viitoarei Olim-
piade, trebuie s\ [tim c\ meciurile cele
mai grele se dau înainte de a p\[i pe
ring sau pe teren. Bute a pierdut, c-o fi
fost sau nu în form\, el [tie cel mai bi-
ne, nu na]ia de comentatori, care despi-
c\ subiectul la toate posturile de televi-
ziune. Sportivii sînt singuratici, poate [i
neîn]ele[i, asta descrie în am\nunt An-
dre, iar aceste adun\ri post-meci sînt ca
o ciorb\ de potroace care s-a r\cit de-
mult. „Open”, poate sun\ exagerat, te
înv\]\ cum s\ respec]i un sport, dincolo
de victoriile juc\torilor. În plus, Agassi,
Bute sau Flavius Koczi (c\ tot a cî[ti-
gat aurul la Europenele de duminic\)
nu î[i vor îmbun\t\]i jocul dup\ discur-
sul nu [tiu c\rui prezentator, care nu a
p\r\sit niciodat\ platoul de emisie.

George GGURESCU

Singuri pe teren

Un poli]ist a luat `n plin o adoles-
cent\ pe trecerea de pietoni, apoi a fu-
git. Fata a murit la spital, dup\ ce i-a
l\sat fratelui mai mic, care apucase s\
se fereasc\, o scen\ de co[mar, pe care
s\ o viseze toat\ via]a. {i pentru c\ po-
li]istul mai era [i b\ut are trei capete de
acuzare pentru care a fost arestat 29 de
zile. Cum s\ te mai a[tep]i s\ ac]ioneze
un be]iv de r`nd, c`nd un om al legii,
ie[it din uniforma de serviciu, ajunge
s\ omoare din culp\ copiii pe strad\. {i
cum ar trebui s\ `l scrie `n pomelnice
p\rin]ii tinerei, care nu mai [tiu nici
cum `i cheam\, de at`ta durere. ~[i poa-
te cineva imagina c\ poli]istul cu nume
de fiar\ ar putea fi iertat? Cre[ti un co-
pil din p`ntece, `i dai via]\, m`ncare,
haine, educa]ie [i un destin, apoi vine
unul [i ]i-l omoar\ `ntr-o zi `nnorat\ de
var\. ~]i omoar\ copilul [i gata, nu-l
mai vezi, te duci `naintea lui `n mor-
m`nt. ~i pui tu cruce ̀ nainte de vreme [i
nici nu-]i vine s\ te atingi de coliv\. O
singur\ gur\ te-ar omor`. {i parc\ ]i-ai
fi dorit s\ se fi `mbolnavit de orice, le-
ucemie, HIV, TBC, numai s\ mai fi
tr\it pe lumea asta.

Dar [i cu boala e greu. Te macin\
[i te stoarce chiar [i c`nd tu de fapt e[ti
s\n\tos. Tot ieri, tot la [tiri, am aflat c\
o femeie cere de un an [i jum\tate  des-
p\gubiri pentru un diagnostic gre[it.

Medicii i-au spus c\ are cancer. Af\cut
citostatice [ase luni, iar apoi au anun-
]at-o c\ de fapt se gre[ise o lamel\ la
analize, c\ altcineva era ̀ n pragul mor-
]ii. Cineva care atunci a plecat acas\
crez`nd c\ este s\n\tos tun. Medicii `n-
s\ nu vorbesc de un malpraxis, ci o
eroare a unei asistente pe care nici m\-
car nu o pot pedepsi corespunz\tor, de-
oarece nu intr\ `n jurisdic]ia Colegiu-
lui Medicilor. ~ntrebarea `ns\ era alta.
Femeia asta s-a radiat jumatate de an
degeaba, dar cealalt\? O fi plecat de
mult la ceruri [i poate c\ rudele au cre-
zut c\ a murit de moarte bun\. Oricum,
medicii din spitalul cu pricina nu au
reu[it nici dup\ at`ta timp s\ g\seasc\
un nume. O fi avut nume de floare. Ori
de sf`nt. O fi chemat-o Maria, ori
Marta. Cine mai [tie.

Afar\ e miros puternic de flori de
salc`m. C`nd eram mic\, bunica ̀ mi f\-
cea cl\tite cu ele. Erau cl\tite parfuma-
te [i le m`ncam `n leag\nul din fa]a
casei. Pe atunci nu [tiam ce zile o s\
ajung. C\ o s\ traiesc `ntr-o lume des-
c`ntat\ prost, unde nu mai e[ti `n sigu-
ran]\ nici `n m`inile celor care trebuie
s\-]i salveze via]a. C\ o s\ ajung ziua
`n care cafeaua pe care o beau dimi-
nea]a are gust de cauciuc.

Paula SSC~NTEIANU

Din cetatea lui {tefan

Promisiuni mari [i mici pentru Sectorul 5
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Evenimentul
s\pt\m`nii

De luni, 28 mai, p`n\ dumi-
nic\, 3 iunie, va avea loc a pa-
tra edi]ie a Festivalului de Film
Multicolor.

Peliculele vor fi difuzate `n
aer liber, `n parcul Copou, pe
esplanada Casei de Cultur\
„Mihai Ursachi”, `ncep`nd cu
ora 21.00.

Intrarea va fi liber\.

TTEEAATTRRUU

Dintr-o mie de CD-uri

Oricine aude numele forma]iei Eu-
rope `ncepe s\ fredoneze „The Final
Countdown”, care de altfel este [i cea
mai cunoscut\ pies\ a trupei. Pu]ini [tiu
`ns\ c\ membrii forma]iei [i-au lansat,
pe 8 mai, cel de-al nou\lea album de
studio. Piesa care `i d\ numele, „Bag
of Bones”, este mult mai melodioas\
dec`t o anun]\ titlul, `n special `n prima
parte, `n care solo-urile puternice de
alt\dat\ s`nt temperate `n riff-uri cu
valen]e folk. 

Chitarele dau o nuan]\ mai dur\ al-
bumului, ceea ce ne putem explica cu
u[urin]\, deoarece produc\torul, Kevin
Shirley, a colaborat cu greii rock-ului
interna]ional, precum Iron Maiden.
Piesele nu fac, totu[i, not\ discordant\
cu cele de pe albumele precedente,
chiar dac\ stilul compila]iei este vizibil
mai u[or. Un mare merit al rezonan-
]ei armonioase s`nt versurile bogate `n
referiri sentimentale: „I have lost you
so many times now, / Just wanna feel
that love again. / It must be some kind
of miracle” (n.r.: „Te-am pierdut de
at`tea ori / Vreau s\ simt din nou dra-
gostea de atunci / Trebuie s\ fie un
miracol”). 

O parte din muzicalitatea pe care
o cap\t\ tonul pieselor este datorat\
pianului care `nso]e[te c`teva dintre
intro-urile melodiilor, precum `n „My
Woman, My Friend” sau „Mercy You,
Mercy Me”. F\r\ a se dezice de stilul
care i-a consacrat `n 1986 prin cele-
bra „The Final Countdown”, suedezii
readuc `n prim-plan ini]iativa pe care
au `nceput-o odat\ cu albumul prece-
dent, „Last Look At Eden”, de a trans-
forma piesele cu o tonalitate rece [i

dur\ `n balade rock clasice cu influ-
en]e soul, ̀ n special prin trio-ul de pie-
se: „Doghouse”, „Drink And A Smile”
[i „Demon Head”, melodii care depl`ng
stilul de via]\ al anilor de demult, a-
juns acum desuet. 

Dac\ albumul care i-a consacrat,
`n urm\ cu mai bine de 26 de ani, abor-
da stilul hard rock metal, cel din 2012
este mai degrab\ hard rock blues, at`t
din influen]ele solistului c`t [i dup\ ce-
le ale instrumentelor, `ntre care pianul
`ncepe s\ c`[tige tot mai mult `n detri-
mentul chitarelor. Cu pasiunea [i ener-
gia din prima melodie de pe album,
„Not Supposed To Sing The Blues”,
forma]ia nu face altceva dec`t s\ anun]e
un stil care aminte[te de vechile hit-
uri rock’n’roll, dar [i de baladele cu
care era `nc\rcat\ ultima compila]ie.

Livia RRUSU

Latura calm\ a Europei

Europe – „Bag of Bones”, 2012

Celor care urm\resc produc]iile lui
Wes Anderson, printre care se num\-
r\ [i „Rushmore” (1998) sau „Fantas-
tic Mr. Fox” (2009), o s\ le dea, cel
pu]in vizual, o senza]ie puternic\ de
déjà vu. Pentru cei mai pu]in familia-
riza]i cu ele ar putea fi un experiment
simpatic. Filmul „Jesus Henry Christ”,
produs de Helmer Denis Lee e, `n pri-
mul r`nd, un set frumos de fotografii
colorate, `n spatele c\rora st\ o po-

veste la fel de deosebit\, dar mai pu]in
exploatat\.

Henry e un b\ie]el conceput in vi-
tro care, a[a cum spune [i bunicul s\u,
devine o investi]ie demn\ de cei aproa-
pe 15000 de dolari pl\ti]i de acesta,
pentru c\ se dovede[te a fi un copil
cu un IQ uria[, care vorbe[te fluent du-
p\ primele opt luni de via]\. Jason
Spevack, actorul canadian de 15 ani,
`[i joac\ rolul de debut cu maturitatea
unui profesionist, reu[ind s\ ilustreze
firesc precocitatea personajului. Patri-
cia (Toni Collette), o mam\ feminist\,
`nr\it\ de o copil\rie dominat\ de de-
cese [i abandonuri, `nva]\ s\ accepte
geniul copilului, `ns\ mult mai greu `i

este s\ `n]eleag\ c\ Henry vrea s\-[i
cunoasc\ tat\l. Acesta vine `n com-
pletarea unui portret de familie colorat
`n interpretarea lui Michael Sheen, ca
specialist `n studii comportamentale
care `[i folose[te propria fiic\, Audrey,
ca inspira]ie pentru un volum despre
homosexualitate. T`n\ra Samantha
Weinstein e o apari]ie perfect\ `n ro-
lul lui Audrey, contur`nd, cu priviri
reci [i replici t\ioase, portretul unei
copile marcate de statutul de experi-
ment social.

Natura familiei astfel formate este
dezv\luit\ de un scenariu pe alocuri
confuz, salvat de imaginea impecabi-
l\ [i de jocul curios al camerelor. Din

nefericire, a[ spune, drama copilului-
geniu, ini]ial subiect central, pierde te-
ren ̀ n fa]a unor ̀ nflorituri regizorale [i
de montaj. Scene jucate `n spaniol\,
gesturi [i replici prelungite de dragul
epat\rii se `nc`lcesc `n firul pove[tii
f\r\ un pretext bine definit. Subiec-
tului i se estompeaz\ din greutate cu
o coloan\ sonor\ folk dulceag\ [i prin
accentul pe spectacolul vizual. ~ns\
rolurile s`nt jucate simpatic, iar fil-
mul devine [i el o istorisire pe un ton
relaxat despre multiple tragedii sociale
[i suflete[ti `n care copiii s`nt „experi-
mente reu[ite” cu care adul]ii abia mai
pot s\ ]in\ pasul. 

Anca TTOMA

Stop cadru Geniul din eprubet\

C`]i dintre noi nu [i-au pus `n-
trebarea „eu pentru ce mi-a[ vinde
sufletul”? T`n\rul Dorian Gray [i-l
amaneteaz\ f\r\ remu[care pentru ti-
nere]e [i frumuse]e ve[nic\, stropit\
din bel[ug cu vin scump [i brandy.
T`rgul e `ncheiat aparent nevinovat,
dup\ ce prietenul t`n\rului nobil, pic-
torul Basil Hallward, surprinde fru-
muse]ea, inocent\ p`n\ atunci, a a-
cestuia, `ntr-un portret. Chiar `nainte
ca p`nza s\ fie terminat\, c`nd artistul
pune ultimele tu[e, lordul Henry re-
u[e[te s\-i s\deasc\ ̀ n suflet p\catul [i
dorin]a de nemurire [i scufundare `n
pl\cere. „N-ar exista ceva pe lume s\
nu dau pentru ca tabloul s\ `mb\tr`-
neasc\ `n locul meu”, a fost semn\-
tura care a pecetluit pactul pentru ve[-
nicie [i care a dat startul unei vie]i
dominate de p\cat. 

Toate personajele lui Oscar
Wilde s`nt conturate complex pe `n-
treg parcursul romanului, aten]ie deo-
sebit\ d`ndu-li-se p`n\ [i celor se-
cundare. Pictorul Basil Hallward,
un artist lipsit de culoare [i persona-
litate, dar capabil s\ priveasc\ `n su-
fletele oamenilor, este primul prieten
al lui Dorian, care `ncearc\ s\-i p\s-
treze inocen]a intact\. Lordul Henry,
cel\lalt prieten al t`n\rului aristocrat,
propov\duie[te pl\cerile, f\r\ a avea
`ns\ curajul de a se afunda `n ele. El
devine astfel un mentor al lui Dorian

Gray, hr\nindu-l permanent cu scu-
ze pentru orice f\cea gre[it.

~ntregul roman prezint\ o burghe-
zie englezeasc\ dominat\ de micile
pl\ceri ale vie]ii care le guverneaz\
toate activit\]ile acesteia. Arta [i mu-
zica s`nt locurile `n care cei „cu spi-
rit ales” reu[esc s\ evadeze dintr-o
societate al c\rui liant `l reprezint\
viciile. Iar Oscar Wilde creioneaz\
foarte fin aceste lucruri, reu[ind s\
emo]ioneze f\r\ `ns\ a exagera. Por-
tretul lui Dorian Gray este o carte
despre dorin]ele ascunse ale oame-
nilor [i despre faptul c\ sufletul este
cel care d\ `n final frumuse]e trupului,
iar lucrurile s`nt mai valoroase toc-
mai pentru c\ nu ]in pentru totdeau-
na. „Dac\ vrei s\ fii mereu t`n\r nu
trebuie dec`t s\ `]i repe]i gre[elile.”

Andrei MMIHAI

 suedezii transform\
piesele reci `n balade
rock cu influen]e soul

 natura familiei este dezv\luit\ de un scenariu pe
alocuri confuz, salvat de jocul curios al camerelor 

„Cu vvocea ssa, VVocalistul JJoey
Tempest  ttransform\ aalbumul

`ntr-oo ooper\ dde aart\” 
www.ultimate-qquitar.com

„Jesus HHenry CChrist” ((2012) 
Regia: HHelmer DDenis LLee

Gen: ccomedie

Un tablou
cu dou\ fe]e
 romanul prezint\ o
burghezie englezeasc\
dominat\ de micile pl\-
ceri care le guverneaz\
toate activit\]ile 

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: Urmeaz\ s\
prime[ti un pachet cu bun\t\-
]uri de peste hotare. Nu uita pri-

mul lucru pe care l-ai `nv\]at la [coal\:
`nt`i [i `nt`i trebuie s\ `mpar]i cu ceilal]i.

LEU: Nu ai ̀ nv\]at nimic
`n ultima s\pt\m`n\ [i vin
examenele. }i-ai dat [i sufle-

tul pentru note mari, dar la c`t de beat
erai asear\, nu mai [tii dac\ e al t\u.

FECIOAR|: Visezi cu
jind la meteoritul care ne va
[terge de pe fa]a p\m`ntului.

P`n\ atunci `ns\, mai ai vreo dou\ refera-
te [i trei prezent\ri de f\cut pe m`ine.

BALAN}|: ~ncepe s\-
]i plac\ sunetul tramvaielor
urc`nd Copoul la prima or\.

a dimine]ii. Cea mai mare problem\ a
ta e c\ nu e[ti [i tu `n ele.

SCORPION: Te-au vr\-
jit c\r]ile cu Don Quijote c`nd
erai mic. Acum umbli de ne-

bun pe Copou, agitînd o creang\ str`m-
b\ [i c\ut`nd mori de v`nt.

S|GET|TOR: Iar ai b\-
ut mai mult dec`t po]i duce, dar
ai f\cut un plan cu [oferul de

pe 43, s\ nu te mai trezeasc\ degeaba.
Dormi pe banchet\ p`n\ se schimb\ tura.

CAPRICORN: Ai refu-
zat deja trei invita]ii la suc
s\pt\m`na asta. Te temi ca,

odat\ ajuns acolo, s\ nu sco]i portofelul
[i s\ zboare un fluture din el.

V|RS|TOR: De la
at`ta alergat de responsabili-
tate, ]i-ai rupt toate perechi-

le de papuci. Nu-i nimic, se deschide
`n cur`nd Sirajul. 

PE{TI: Ai jucat at`t de
mult WOW `nc t̀ acum, te tre-
ze[ti noaptea, te `mbraci `n

night elf [i dai ture `n jurul c\minelor, b\-
t`nd `n geamurile de la parter cu lingura.

BERBEC: Ai `nceput s\
alergi. {i, de la un timp, c`nd
stai [i ascul]i UNKLE, sim]i

o adiere ridic`ndu-se dinspre adida[i.
Da, e acea perioad\ a anului.

TAUR: }i-ai f\cut un o-
bicei ̀ n sesiune de a nu ̀ nv\-
]a nimic p`n\ `n diminea]a

examenului. Te rogi doar s\ nu fii at`t
de obosit `nc`t s\-ncurci s\pt\m`nile.

RAC: Iar nu faci nimic
toat\ s\pt\m`na. Mai bine ]i-
ai lua [ezlongul, p\l\ria de pa-

ie, un bra] de r`me [i te-ai duce pe Prut,
c\ tot s-a deschis sezonul la crap.

„Umilit”, „distrus”, „masacru”,
„demolat” sau „amator” s`nt doar c`-
teva dintre cuvintele cu care presa str\-
in\, dar [i autohton\, descrie me-
ciul de box al rom=nului Lucian Bu-
te cu englezul Carl Froch, din noap-
tea de s`mb\t\ spre duminic\. De[i
a pierdut centura `n repriza a cincea
`n urma unei frenezii de lovituri din
partea britanicului, Mr. K.O. va r\-
m`ne pentru noi adev\ratul campion.
~nc\ nu se [tie dac\ va dori s\-[i ia
revan[a la Montreal sau nu, dar cert
este c\ noi `i vom fi al\turi nu doar
pentru c\ acum, cei din afar\ care
nu [tiau de Nadia, Ilie sau Gic\, [tiu
cu siguran]\ de Bute, ci [i pentru c\,
de fiecare dat\ c`nd acesta desparte
corzile s\ intre `n ring, ne reaminte[-
te adev\rata noastr\ tr\s\tur\ – d`r-
zenia.

S`mb\ta trecut\, pe Capital FM
Arena din Nottingham, am fost mar-
torii unui scenariu romantic pentru
englezi. Nefiind favorit la casele de
pariuri [i lupt`nd acas\, Froch de]ine
doar o parte din merit pentru victo-
rie. Cealalt\ parte revine publicului,
care l-a ̀ mpins de la spate, av`nd efec-
tul bulg\relui de z\pad\. Ace[tia i-au
golit mintea rom=nului, care s-a tre-
zit presat `n corzi, a uitat c\ trebuie
s\ se mi[te lateral. Au fost [i com-
patrio]i de-ai no[ti la meci, `ns\ ei
nu au reu[it s\ se fac\ auzi]i dec`t la
intonarea imnului, fiindu-le imposi-
bil s\-i doboare pe cei peste 10.000
de britanici.

Dup\ meci, pugilistul nostru a
venit cu capul plecat [i a declarat c\
are nevoie de o pauz\, aceasta fiind
cea mai grea noapte pentru el de c`nd
s-a apucat de box. ~n orice caz, me-
ritele sale r\m`n de neatins, cele nou\
partide cu titlul pe mas\ c`[tigate fi-
indu-i martore, la fel [i cele 30 de
meciuri f\r\ `nfr`ngere.

Previzibile au fost [i reac]iile de
duminic\, c`nd, aflat la p\m`nt [i fi-
ind ademeneni]i de s`nge, mul]i l-au
atacat pe fostul campion cum mu[c\
vulturii din cadavre. Fo[ti [i actuali
boxeri, `mplini]i sau nu, s-au gr\bit
s\-[i dea cu p\rerea condamn`ndu-l
pe Bute pentru ce a f\cut [i ce nu.
Totu[i, s`nt sigur c\ Mr. K.O. va fo-
losi toate aceste atacuri pentru mo-
tiva]ie, iar `n Canada va dovedi ci-
ne are oasele mai tari, `ntr-un duel
corect [i egal. 

Iulian BB~RZOI

Scor la pauz\

Orice K.O.
`[i are na[ul
 dup\ meci, pugilistul
nostru a venit cu capul
plecat [i a declarat c\
are nevoie de o pauz\



Venit special cu un ceas mai t`r-
ziu fa]\ de ora men]ionat\ pe bilet
pentru a nu a[tepta prea mult p`n\ la
startul concertului, m\ a[ez cuminte
pe unul dintre scaunele de la bar, cu
vedere bun\ at`t c\tre interior c`t [i
afar\, [i `ntreb pe una dintre chelne-
ri]e ce reprezint\ versiunea `n minia-
tur\ a pistei de atletism din st`nga
mea. Aceasta `mi explic\ c\, dac\ o
voi urm\ri, m\ va conduce c\tre toa-
let\. Foarte ingenios, g`ndit\ proba-
bil `n folosul b\rba]ilor, pentru cazul
`n care vrei s\ ajungi rapid la baie [i
s\ nu te pierzi cu privirea la vreun
meci de fotbal redat de multitudinea
de ecrane ale barului. De asemenea,
mai s`nt interesante [i hainele staffu-
lui din pub, fiind dichisi]i la patru
ace cu pantaloni negri la costum [i
c\m\[i albe cu papion sau cravat\.

Ace[tia transform\ localul cu specific
sportiv `ntr-un restaurant numai bun
pentru ocaziile `n care nu [tii ce s\
alegi `ntre o sear\ cu prietena sau un
derby important.

Dansuri ccu ggreutate
Dup\ `nc\ vreo patruzeci de mi-

nute, toate televizoarele se `nchid,
singura surs\ de lumin\ r\m`n`nd ce-
le [ase dozatoare de bere. Brusc, `n
cel\lalt cap\t apare o `nseninare al-
b\struie care `i dezv\luie pe cei de la
Proconsul. {i, odat\ cu intrarea `n
for]\ a acestora, cuplurile tinere de la
cele dou\ baruri se iau `n bra]e [i c`n-
t\ `mpreun\ cu forma]ia. Uit`ndu-m\
prin sal\ pot concluziona c\, dintre
cei prezen]i, cea mai mare parte s`nt
veni]i cu adev\rat doar pentru concert,

dovad\ fiind [i c\ `n zona meselor se
cuib\resc persoane trecute de prima
tinere]e, unele dintre ele chiar [i cu
p\r alb. Dintre ace[tia, un domn cu o
figur\ serioas\ [i cu o c\ma[\ care
abia reu[e[te s\-i ad\posteas\ burta
`[i fotografiaz\ entuziasmat cu tele-
fonul mobil partenerele din fa]a sa.
Motivat de realizarea sa, acesta se
ridic\ `n picioare [i porne[te la dans,
calcul`ndu-[i cu precizie mi[carea
bra]elor care din c`nd `n c`nd `ncear-
c\ s\-i `ndemne [i pe ceilal]i meseni
`n a i se al\tura. Din nefericire pentru
acesta, exemplul `i este luat doar de
c\tre cineva aflat la masa din spate,
din aceea[i categorie de greutate.

La bbaie ccu bbilet
Pe m\sur\ ce melodiile progre-

seaz\, lumina de pe mica scen\ `[i
schimb\ nuan]ele, iar dup\ o serie de
hituri dedicate special cuplurilor,
Proconsul `ncearc\ s\ mul]umeasc\
pe toat\ lumea, realiz`nd ni[te cover-
uri ale unor piese celebre, cum ar fi
„Personal Jesus” a britanicilor de la
Depeche Mode. Aceasta din urm\ a
reprezentat [i `ncheierea primei p\r]i
a concertului, trupa bucure[tean\
lu`nd o pauz\ de hidratare. Cu aceast\
ocazie decid [i eu s\ urm\resc pista
de l`ng\ mine, gr\bindu-m\ s\ ajung
primul la finish. Din p\cate nu apuc
s\ ma clasez nici printre primii cinci,
c\ci g\sesc o coad\ imens\ la baia

b\rba]ilor. „Ar trebui s\ taie bilet”,
aud o voce din spatele meu, timp `n
care femeile venite c\tre echivalen-
tul lor al aceleia[i destina]ii privesc
lung [i confuz. Probabil c\ de vin\ a
fost monitorul de deasupra pisoaru-
lui, `ns\ c`nd ajung pe „podium”
descop\r c\ [i acesta era oprit.

Dup\ `ncheierea pauzei, forma]ia
`ncepe `n aceea[i not\ [i e gata „S\
spargem ghea]a”. De suflul nou s-au
bucurat [i cei trei `nt`rzia]i din fa]a
mea. Dup\ ce-[i d\ jos hanoracul ro[u
cu un cap de schelet pe el, tipul
serios se sf\tuie[te, cu un altul `m-
br\cat `n haine de blug din cap p`n\
`n picioare, despre ce s\-[i comande.
Ace[tia s`nt lua]i pe nepreg\tite de
cel de-al treilea, care-i `mbr\]i[eaz\
focos, flutur`ndu-[i m`inile prin aer
[i c`nt`nd „Mi-ai luat inima”.

De cealalt\ partea a barului, cei
doi dansatori care de la `nceput au
`ncercat s\-i conving\ [i pe restul,
aparent au avut succes, scaunele r\-
m`n`nd goale, iar pentru a se bucura
de rezultat, dup\ fiecare melodie
ace[tia strig\ „bis”, s\ fie siguri c\
mai ]ine `nc\ cel pu]in zece minute
concertul. {i dac\ pentru cuplurile
trecute de prima tinere]e, sosirea ce-
lor de la Proconsul a fost un eveni-
ment `ndelung a[teptat, au fost [i unii
pentru care a `nsemnat doar `ncepu-
tul unei nop]i de distrac]ie. ~n afara
clubului, trei fete trag de un b\rbat,
cu capul la fel de str\lucitor precum
casca de motociclist pe care o ]inea
`n m`n\, s\ le `nso]easc\ `n club.
„Hai, mergem doar s\ vedem ce-i
acolo [i apoi ie[im”.

Iulian BB~RZOI

Dac\ ar fi s\ `ntrebi un grup de
oameni cine e Lady Gaga, majorita-
tea ar r\spunde c\ o cunosc mai de-
grab\ dup\ imaginea ei neobi[nuit\.
~ns\, `n Coreea de Sud, aceast\ ima-
gine i-a fost mai degrab\ o piedic\.
Dup\ ce a anun]at c\ primul concert
din turneul de promovare a noului ei
album va fi ]inut `n Seul, unii acti-
vi[ti cre[tini din aceast\ ]ar\ nu fost
`nc`nta]i de prezen]a artistei pe sce-
nele lor. Ba chiar mai mult, ace[tia
[i-au f\cut nemul]umirile cunoscute,
organiz`nd proteste [i lipind afi[e
`mpotriva evenimentului. Ei nu au
fost `ns\ singurii care nu au v\zut cu
ochi buni prezen]a excentric\ a ve-
detei.

Mai multe grup\ri cre[tine con-
servatoare s-au adunat `n fa]a unui
mall din Manila, Filipine, unde au
spus rug\ciuni pentru a `mpiedica
organizarea a dou\ concerte care vor
fi ]inute de c`nt\rea]a Stefani Joanne

Angelina Germanotta, cunoscut\ [i
ca Lady Gaga. Av`nd `n vedere c\
salariul mediu pe lun\ a unui filipinez
este de 10.000 de pesos, iar un bilet
costa 15.000 de pesos, ai crede c\
acesta a fost motivul care i-a f\cut pe
credincio[i s\ care deasupra capului
povara pancartelor. ~ns\ alta a fost
cauza sup\r\rii lor.

Aparent, Lady Gaga a fost ridi-
cat\ la rangul de star rock `n r`ndul
cre[tinilor din aceast\ ]ar\, melodiile
ei fiind acuzate c\ ar aduce ofens\
religiei locale, c\ s`nt de fapt un act
de ocultism [i c\ unele note ar fi cu
influen]e demonice. De[i p`n\ acum
versurile ei nu au reu[it s\ cheme
vreun bronzat `ncornorat, manifes-
tan]ii tot [i-au dus lupta dificil\ `n-
cerc`nd s\-i opreasc\ pe organizatori
s\ o invoce pe c`nt\rea]\ prin ritualul
lor cu bancnote. Cre[tinii au `ntocmit
sesiuni de rug\ciuni [i au c`ntat im-
nuri c`nd c`nt\rea]a trecea prin ora[,
sper`nd poate c\ acestea vor avea
acela[i efect asupra ei precum are
soarele asupra vampirilor. Dar se
pare c\ Lady Gaga nu seam\n\ cu
creatura lui Bram Stoker, ci mai
degrab\ cu degust\torii de s`nge din

franciza Twillight. Oric`t s-au rugat
credincio[ii filipinezi ca ea s\ plece,
se pare c\ popularitatea muzicii pop
a reu[it s\ c`[tige aceast\ b\t\lie, `ns\
nu tocmai pe terenul de lupt\, ci mai
degrab\ la masa de tratative. Tinerii
sub 18 ani au fost cei sacrifica]i pen-
tru a mul]umi ambele p\r]i, ei av`nd
interzis la concert.

Rom=nia va fi, de asemenea, una
dintre ]\rile prin care va trece auto-
buzul extravagant al artistei, iar odat\
cu el poate va veni [i protestul, pen-
tru c\, aparent, [i el este `n turneu.

Paul AANDRICI
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„Pa[ii mei s-au pierdut `n umbra ta”

 dup\ `nc\ vreo patruzeci de minute, toate televizoarele se `nchid, singura surs\
de lumin\ r\m`n`nd cele [ase dozatoare de bere

C`nd au v\zut poza, leoparzii
au n\p`rlit

 cre[tinii au `ntocmit
sesiuni de rug\ciuni `n
speran]a alung\rii artistei
interna]ionale

Obi[nuit cu meciurile
de fotbal [i cu

publicul masculin,
Corner Bar [i-a schimbat
s`mb\ta trecut\ cojocul,
c`nd a concertat una din-
tre forma]iile preferate
ale `ndr\gosti]ilor,
Proconsul. Timp de o or\

[i jum\tate, studen]ii n-au
mai a[teptat s\ „Vin\ o
zi”, nu le-a p\sat de
„Cerul” `nc\rcat cu nori
de afar\, ci s-au bucurat
al\turi de cuplurile mai
`n v`rst\ [i au c`ntat
al\turi de Bodo melodiile
`nv\]ate din copil\rie. 

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

La intrarea în Copou din partea
ora[ului, al\turi de Soho [i Time
Out, a mai ap\rut recent înc\ un lo-
cal. Cocktail&Snack Bar Bubble
are o teras\ ascuns\ în spate, mai
departe de strada cu oameni mereu
în mi[care, transport aglomerat [i
mai nou, repara]ia trotuarelor – un
focar de praf [i g\l\gie.

Atmosfera din bar e foarte ju-
c\u[\, luminile pe pere]ii albi schim-
b\ culoarea anturajului de la roz la
albastru. La ferestrele mari, cu ve-
dere spre bulevard, s`nt a[ezate cî-
teva cuibu[oare prev\zute pentru
îndr\gosti]i, cu un design mai deo-
sebit fa]\ de celelalte mese. Mai
s`nt [i camere mici, separate de o
cortin\ u[oar\, care te expediaz\ la
o intimitate complet\, po]i s\ ser-
ve[ti `n lini[te cocktailul t\u, ferit
de ochii celorlal]i. Terasa e aseme-
nea unei oaze, cu copaci în jur, cu
un gazon p\trat la mijloc, cu scrîn-
cioburi [i mese acoperite cu un gen
de corturi rotunde [i felinare micu-
]e pe jos. De aici po]i vedea DJ-ul
[i întregul local printr-un perete de
sticl\. Muzica se ascult\ în tempo-
uri diverse, po]i fi întîmpinat de un

house al unui DJ din Basarabia [i
petrecut de ritmurile Enigmei.

Cu toate c\ este permis fumatul
chiar [i în înc\pere, aerul are un
gust dulciu [i desc\rcat, probabil
gama culorilor alese contribuind la
aceast\ impresie. Localul este pre-
dominant de culoare alb\, cu ni[te
pete de un verde deschis sau porto-
caliu pe alocuri, iar coloritul este
completat de luminile ce î[i schimb\
lent intensitatea [i tonul ca s\ nu-]i
oboseasc\ ochii. Meniul barului
ofer\ o varietate de b\uturi, de la
un ceai negru la cel mai neobi[nuit
cu ghea]\ sau condimente, cock-
tailuri [i alcoolice clasice. Pre]uri-
le pentru o astfel de teras\ „cu pre-
ten]ii” s`nt accesibile, cel mai ieftin
cocktail fiind 12 lei, iar un suc fresh
nu ajunge la mai mult de opt lei.

Dispozi]ia din interiorul barului
este detereminat\ de stilul hi tech,
un joc de linii drepte [i rareori u[or
ondulate. Anturajul e completat de
accente textile, iar lipsa detaliilor
duce la transparen]a [i prospe]imea
acestuia. Cu toate acestea, nu se
creeaz\ acea senza]ie c\ stai în drum,
pentru c\ mesele s`nt aranjate la
periferii. Bubble e cel mai potrivit
loc `n care s\ te ascunzi de ora[ cu
prietenii f\r\ s\ p\r\se[ti Copoul.

Daniela VVORTOLOMEI

Ascunzi[ `n v\zul Copoului
 pre]urile pentru o astfel
de „teras\ cu preten]ii”
s`nt accesibile
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