
Interviu

Televiziunea Rom=n\, la
cheremul cravatelor
�� despre situa]ia actual\ a TVR

au comentat jurnali[tii Mircea

Vasilescu, Petri[or Obae [i ana -

listul media Iulian Com\nescu
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Ultimul f\uritor de viori
al Moldovei 
�� `ntr-un bloc din Frumoasa,

din Ia[i, Pavel Gavril `[i

ascunde meseria la care nici nu

visa acum 30 de ani

�� nu se pierde `n partituri [i
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Sabin P\u]a: Noi, oa me nii,
poate comitem o simfonie,
dar n-o cre\m noi!
�� s`nt un simplu instrument `n

m`na lui Dumnezeu 

�� mama [tia de unde s\ m\ ia —

de l`ng\ contrabas

paginile 8-9

S\pt\m`na trecut\, Ia[ul s-a `mbr\cat
de gal\. {i-a acoperit gropile cu un covor
ro[u [i i-a f\cut pe oamenii lui s\-[i ri dice
capetele din p\m`nt, spre un record mon-
dial de 12.700 de lampioane, la ina u gu ra -
rea Palasului. {i-a scos orchestra Filar mo -
nicii [i tinerii `n strad\ s\-[i struneasc\ stu -
den]ia pe notele dintr-o ga m\ major\, pe
vocea Mioarei Cortez [i sub bagheta lui
Sabin P\u]a. 
De la copii, la b\tr`ni, ie[enii au ie[it

s\ se bucure de forfot\ ca de-o bine cu v`n -
tare. Au fost date uit\rii ilegalit\]ile, s\ r\ -
cia [i minciunile administra]iei locale pe -
ntru o iluzie desenat\ pe coline `nchipuite,
cu lumini multe [i-o str\lucire artificial\.
Au uitat de dealul pe care `n copil\rie se
d\deau cu sania, de [trandul `n care s-au
sc\ldat f\r\ ru[ine `n zilele prea toride [i
de copacii la ad\postul c\rora [i-au con-
sumat momente de iubire. Oamenii s-au
l\sat vr\ji]i. De festivism, de aparentul lux,
de ostenta]ie, de carusel, de f`nt`ni, de gre -
sia lustruit\ [i de dalele `mbinate perfect.
Dar mai ales de lampioanele `n care [i-au
suflat iluziile. A[a de senin\ [i vie le era
privirea celor care `[i `nv`rteau capetele
dup\ baloanele pocnind de lumin\ pe cer ̀ n -
c`t, p`n\ [i `n ochii scepticilor s-a topit ges -
tul arunc\rii cu stigmatul spiritului de tur m\.
Ce-i drept, cochet\ria Ia[ului `mpo do -

bit de inaugurarea Palasului [i de un fes-
tival al educa]iei `ntins pe o perioad\ de trei
zile a fost desenat\ `n tu[e groase, `m bi n`nd
aproape candid prostul gust cu elegan]a
prea mult c\utat\. Poate p\rea o ipocrizie
c\ d\m uit\rii toate mizeriile de dragul u -
nei farse prea vizibil b\tute `n paiete colo -
rate. ~ns\ a[a func]ion\m noi, `ntre ex tre ma
sc`rb\, retragere `n sine [i renun]are, [i
exhibi]ia frivol\, conduita inconsecvent\
[i gesticula]ia ampl\, ridicol\. Au fost pre-
mia]i impostori, binecuv`ntate proiecte ile -
gale, `ncununa]i drept absolven]i repeten]i
[i, la sf`r[it, au c`ntat Taxi [i {tefan B\nic\
Junior. Iar noi am aplaudat, entuziasma]i.
~ns\ se cheam\ c\ Ia[ul respir\ [i tr\ie[te [i
c\, printre at`tea mizerii, se mai poate na[ -
te [i `nc`ntarea. 
~ntre timp, Thompson Reuters `n chi -

dea accesul la bazele de date interna ]io na -
le pentru cercet\torii din Rom=nia din cau -
za ignoran]ei ministrului interimar al edu -
ca ]iei, oameni erau aresta]i pentru c\ au hui -
duit membri ai alian]ei aflate la guvernare
[i Televiziunea Rom=n\ era iar\[i t`r`t\ prin
mocirl\. Cu alte cuvinte, `ntre timp ce ie -
[enii no[tri erau cu ochii pe cer, ur m\ rin -
du-[i dorin]ele aprinse, pe p\m`nt o de -
mo cra]ie se stingea v\z`nd cu ochii. 
Stima]i ie[eni, s\ [ti]i c\, atunci c`nd

luminile de la Palas se sting, r\m`n ace ia[i
b\tr`ni juc`nd [ah pe b\ncile parcurilor de
vizavi din Podu Ro[ [i aceia[i copii se iz -
besc de betoane din pricipna nervilor p\ -
rin ]ilor lor furio[i pe lume. C`nd mar[ul
absolven]ilor se opre[te, pentru studen]i
educa]ia nu mai are rost [i c\p\t`i. S\ ne
bucur\m `nchiz`nd ochii, deci. 

LLaauurraa  PP||UULLEE}}

EDITORIAL

Dezbatere

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.

Incognito
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Educa]ia ie[ean\ a fost s\rb\torit\ `ntre 1 [i 3 iunie la
„Iasi Educational Trade Show” (IETS). Expozi]iile [i o -
fer tele institu]iilor de `nv\]\m`nt superior din capitala
Mol dovei care s-au `ntins `n toate cele trei zile de festival,
au furat privirile viitorilor studen]i. Cei care `ns\ [i-au ros
deja coatele pe b\ncile din amfiteatre, au m\r[\luit cu zgo-
mot `ntr-o zi de duminic\ ce [i-a g\sit amurgul `n cu v`n t\ -
rile pline de duh ale Mitropolitului. Au ajuns `ns\ la Mar -
[ul Absolventului doar cei care au reu[it s\ se tre zeasc\
din visul concertului simfonic de cu o sear\ `nainte. 

paginile 3 [i 7

EVENIMENT Gala celor care au ispr\vit [coala

~n lipsa oglindei `n care s\-[i analizeze, verifice [i consolideze activitatea, institu]iile de
`nv\]\m`nt superior din ]ar\ `ncearc\ s\ se regrupeze `n jurul unui nou program 

�� reporterii „Opiniei

vechi” au mers `n

c\utarea locurilor uitate

de lume ��am g\sit sate

ocupate de singur\t\]i pline

de poveste 

�� ddiinn  22000099  [[ii  pp`̀nn\\  llaa  ssff`̀rr[[iittuull  aannuulluuii  ttrreeccuutt,,  uunniivveerrssiitt\\]]iillee  ddiinn  ]]aarr\\  ppuutteeaauu
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REPORTAJ 100%: Fa]a nev\zut\
a României de dup\ dealuri 

Bucurie, 
substantiv

C`nd s-au descuiat por]ile
Palatului  
�� deschiderea complexului Palas

era a[teptat\ de ie[eni `nc\ de la

sf`r[itul lunii aprilie

�� o lume `ntreag\ se ad\postea

sub lampioane pagina 4

Festivalul educa]iei 
a unit universit\]ile

Dup\ modelul justi]iei,
cercetarea rom=neasc\

se leag\ la ochi

pagina 5
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~n coloan\,
adunarea

De pe 28 mai p`n\ pe 3 iunie a
avut loc edi]ia a IV-a a Festivalului
Multicolor. Acesta a reunit, `n cele
[apte zile pe durata c\rora s-a des-
f\[urat evenimentul, [apte filme din
[apte ]\ri diferite. Au putut fi vizio-
nate proiec]ii din Norvegia, Fran]a,
Germania, Marea Britanie, Spa-
nia, Italia [i Rom=nia, `n scop de
a promova culturi `nt`lnite at`t `n
mediul academic, `n amfiteatrele U-
niversit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i, c`t [i `n mediul cultural ie-
[ean. 

„Edi]ia a IV-a a Festivalului Mul-
ticolor o consider\m una reu[it\ din
toate punctele de vedere. Am izbutit
[i de aceast\ dat\ s\ adun\m un pu-
blic numeros, chiar dac\ vremea nu
a fost `n acela[i g`nd cu noi. C`nd
spunem «un public numeros» ne re-
ferim la o medie de 200 de persoane
care s-au al\turat nou\ – indiferent
de vreme”, a declarat Andreea Ma-
ha, unul dintre organizatorii acestei
edi]ii.

De[i s-a anun]at c\ toate activi-
t\]ile se vor desf\[ura ̀ n aer liber, pen-
tru a facilita accesul la manifest\ri a
unui num\r c`t mai mare de persoa-
ne, doar trei dintre acestea au avut loc
conform programului. „Din p\cate,
vremea nu ne-a permis s\ organiz\m
toate serile de film `n aer liber”, a
declarat Laura Tencaliuc, PR Ma-
nager al evenimentului.

Activit\]ile s-au desf\[urat pe
Strada L\pu[neanu [i `n Parcul
Copou, iar seara, filmele au fost pro-
iectate pe esplanada Casei de Cul-
tur\ „Mihai Ursachi”, `ncep`nd cu
ora 21.00. 

Andrei MMIHAI

~ncep`nd cu acest an universitar, in-
stitu]iile de `nv\]\m`nt superior, con-
form Legii Educa]iei Na]ionale, nu
vor mai fi remunerate dup\ vechiul sis-
tem de „student echivalent”, ci vor primi
un num\r de granturi. Acesta s`nt me-
nite s\ acopere `n `ntregime trecerea unui
t`n\r prin sistemul de `nv\]\m`nt supe-
rior, la toate ciclurile: licen]\, doctorat
[i masterat. ~ns\, odat\ cu schimbarea
Guvernului, ministrul Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului
(MECTS), Liviu Pop, a aprobat un
Ordin de Ministru prin care a crescut
cu aproape 30.000 num\rul granturilor
pe care fosta conducere MECTS voia
s\ le acorde universit\]ilor . Acest lucru
a fost justificat prin faptul c\ anul aces-
ta vor sus]ine examenul de bacalaureat
[i num\rul mare de elevi care nu au re-
u[it s\ `l promoveze `n sesiunea ante-
rioar\. 

~ns\, de la anun]area cifrelor de pe
23 mai [i p`n\ ast\zi, ministerul nu a
precizat modul `n care aceste cifre vor
fi distribuite `ntre universit\]i. ~n urma
realiz\rii clasamentului din toamna tre-

cut\, care a `mp\r]it institu]iile de `nv\-
]\m`nt `n trei categorii (de cercetare
avansat\ [i educa]iei, de educa]ie [i cer-
cetare [tiin]ific\ [i universit\]i centrate
pe educa]ie), promisiunile fostului Gu-
vern au fost c\ cele clasate `n prima
categorie valoric\ vor primi mai multe
granturi. Mai mult dec`t at`t, `ns\, aceas-
t\ `nt`rziere aduce dificult\]i universit\-
]ilor ̀ n ceea ce prive[te prezentarea ofer-
tei de studiu, `n condi]iile `n care, legea
educa]iei stipuleaz\ c\ cifrele vor fi pu-
se la dispozi]ia institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior cu [ase luni de zile `naintea
organiz\rii sesiunii de admitere. 

F\r\ eemo]ii lla MMedicin\
Or, `n acest moment, cu o lun\ [i

jum\tate `naintea admiterii respective,
detaliile `nc\ nu au fost finalizate. „Nu
`mi explic de ce apare aceast\ ̀ nt`rziere.
Pentru noi nu are `ns\ nici un efect,
fiindc\, indiferent de cifra de [colarizare,
noi mereu am avut concuren]\ pe locuri.
Deci, nu vom avea aceast\ emo]ie c\
poate o s\ fie locuri mai multe [i nu o s\

le acoperim, cum nu avem nici emo]ii
c\ o sa avem locuri mai pu]ine, fiindc\
exist\ o strategie la care particip\ [i Co-
legiul Medicilor din Rom=nia [i Mi-
nisterul S\n\t\]ii pentru a se stabili
num\rul de locuri pentru `nv\]\m`ntul
medical”, a declarat prof. univ. dr. Va-
sile Ast\r\stoae, rectorul Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Grigore
T. Popa” din Ia[i. 

Dac\ fostul ministru al educa]iei,
C\t\lin Baba, anun]a la sfîr[itul lunii
aprilie c\ vor fi repartizate c\tre insti-
tu]iile de înv\]\mînt superior aproxima-
tiv 70.000 de granturi, actuala conduce-
re a MECTS a propus cre[terea aces-
tora cu aproape 30.000. Nu specific\
`ns\ [i care va fi cuantumul acestor
granturi. Îns\, ]inînd cont de faptul c\
bugetul pentru educa]ie nu a fost m\rit
[i de faptul c\ nu a fost propus\ nici o

rectificare bugetar\, granturile nu pot
avea aceea[i valoare precum cele pro-
puse de ministrul Baba. Acesta a expli-
cat c\ un grant va cre[te de la 2800 de
lei p`n\ la 4000 pe an, pentru fiecare
student. „Problema este doar de `mp\r-
]ire `n ]ar\ [i, indiferent cum se va face,
noi fiind o universitate `n primele 12,
vom primi, credem, chiar pu]in mai
mult dec`t anul trecut”, a conchis prof.
univ. dr. Vasile Ast\r\stoae.

~n mod concret, 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 în ceea ce pri-
ve[te studiile de doctorat, num\rul s-a
dublat, de la 1500, la 3000.  

C\t\lin HHOPULELE

 cifrele de [colarizare au fost publicate cu [ase luni
`nt`rziere  nici acum nu s-au repartizat `ns\ locurile
finan]ate pentru fiecare institu]ie de `nv\]\m`nt `n parte

Universit\]ile nu [tiu c`]i
studen]i au voie s\ admit\

Tinerii fac coad\ la aviziere

Joi, 31 mai, s-a lansat la Ia[i pro-
iectul Student ARC „M\tur\ corup-
]ia din universitati”. Acesta are ca
scop declarat „continuarea misiunii
de promovare a bunei guvern\ri [i de
combatere a corup]iei `n mediul uni-
versitar”. La evenimentul desf\[urat
`ntre orele 16.00 [i 17.00, ̀ n sala B417
a Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i, au fost invita]i stu-
den]ii [i cadrele didactice de la in-
stitu]iile de `nv\]\m`nt superior ie[e-
ne, reprezentan]i ai societ\]ii civile,
profesori Bologna, care au oferit
premii tinerilor, [i reprezentan]i ai
asocia]iilor studen]e[ti [i ai comisi-
ilor de etic\ ale universit\]ilor.

„Evenimentul a fost unul foarte
amplu, iar acesta [i-a propus s\ mi-
liteze `mpotriva corup]iei. El s-a adre-
sat ̀ n principal studen]ilor care acum
pot s\ sesizeze actele de corup]ie din
facult\]ile lor pe o platform\ online.
Astfel se `ncearc\ o implicare a aces-
tora `n deciziile care le influen]eaz\
viitorul sau drepturile”, a declarat Da-
niela Alexe, pre[edinte al ANOSR.

Cele 30 de persoane care au asis-
tat la `nt`lnire au adresat `ntreb\ri in-
vita]iilor [i au prezentat situa]ii con-
crete de cazuri de corup]ie. „Proiectul
`ncurajeaz\ corectitudinea [i trans-
paren]a, principiile etice `n general.
La eveniment s-au dat exemple de
bune practici, s-a vorbit despre pro-
blema corup]iei [i s-a `ncurajat im-
plicarea studen]ilor `n acest pro-
iect”, a declarat Br=ndu[a Lungu,
coordonatorul local Student ARC
[i moderator al conferin]ei sus]inute
la Ia[i.

Proiectul se desf\[oar\ `n para-
lel [i `n centrele universitare din Ti-
mi[oara [i Cluj.

Andrei MMIHAI

Cele [apte culori ale
culturii

Primul ansamblu urbanistic din ]a-
r\, Palas Mall Ia[i, a fost inaugurat joi,
31 mai, `n prezen]a pre[edintelui com-
paniei Iulius Group, Iulian Dasc\lu, a
prim-ministrului Victor Ponta, a pri-
marului municipiului, Gheorghe Nichi-

ta [i a prin]ului Dumitrie Sturza. E-
venimentul, care a avut loc `n Parcul
Palas, `ncep`nd cu ora 11.00, a fost
deschis cu slujba religioas\ de sfin]ire
oficiat\ de ~nalt Prea Sfin]itul Teofan,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
`mpreun\ cu un sobor de preo]i [i a
continuat cu t\ierea panglicii. De[i nu
a putut fi prezent, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Rom=ne a transmis „calde
felicit\ri celor care au lucrat cu seri-
ozitate [i pasiune la finalizarea proiec-
tului `ntr-o vreme de criz\ [i instabili-
tate financiar\”, consider`nd c\ proiectul
pune `n valoare o cl\dire emblematic\
pentru Ia[i, [i anume Palatul Culturii.

Dup\ slujba de sfin]ire, ~PS Teo-
fan a ]inut un discurs prin care a dorit s\
sublinieze faptul c\ zona `n care este
a[ezat noul complex urbanistic este o
„`mbinare `ntre credin]\ [i cultur\, mo-
dernitate [i performan]\ [i doar a[a pu-
tem fi fideli istoriei pe care o avem”.
Prim-ministrul Rom=niei, Victor Pon-

ta i-a felicitat pe to]i cei care au con-
tribuit la realizarea proiectului [i a ac-
centuat faptul c\ nu vrea s\ fac\ parte
din categoria celor care vin s\ taie pan-
glici la investi]ii, pentru c\ nu are nici
un merit deosebit. „Motivul pentru care
s`nt prezent aici este acela c\ oricine
ocup\ postul de prim-ministru trebuie
s\ vin\ [i s\-i felicite pe cei care [i-au
pus energia, banii, p`n\ la urm\ [i, ca-
riera fie economic\, fie politic\, `n ba-
lan]\, [i au reu[it s\ dovedeasc\ un lu-
cru care se ̀ nt`lne[te cam rar ̀ n ]ara noas-
tr\: c\ atunci c`nd `ncepi un proiect im-
portant poate fi dus [i la sf`r[it. Suf\r
de ideea c\ Rom=nia este ]ara `n care
se `ncep cele mai multe proiecte [i ime-
diat `ncep s\ apar\ [i mul]i care vin s\
`]i pun\ piedici”, a declarat acesta. 

Primarul municipiului, Gheorghe
Nichita a dorit s\ men]ioneze c\ pro-
iectul este unul grandios, chiar impor-
tant `n istorie, iar drumul p`n\ la reali-
zarea lui a avut nevoie de mult\ trud\ [i

`ncerc\ri care au fost dep\[ite. „Abia
acum, la final m\ simt cople[it. Este
ceva extraordinar s\ vezi c\ dintr-o zo-
n\ abandonat\ a Ia[ului acum am reu[it
s\ facem un alt ora[ `n inima ora[ului,
care acum are ceea ce `i lipsea: oame-
nii. Bucuria mea a fost aceea c\ Iulian
Dasc\lu este ie[ean [i [i-a dorit foarte
mult s\ nu pierdem acest proiect”, a
punctat primarul. 

Investi]ia de 265 milioane euro,
finan]at\ de UniCredit }iriac Bank,
Emporiki [i Banca Italo-Romena ofe-
r\ spa]ii comerciale, zone de recreere,
gr\din\ public\, locuri de joac\ pentru
copii, spa]ii cu destina]ii sportive, lo-
curi de cazare, importante spa]ii dedi-
cate activit\]ilor culturale, servicii spe-
ciale, parcare subteran\ de 2500 de lo-
curi, toate construite pe o suprafa]\ de
320.000 mp.

M\d\lina OOLARIU

Studioul regional al televiziunii
rom=ne, TVR Ia[i, a c`[tigat lunea tre-
cut\, 28 mai, dou\ dintre cele 13 pre-
mii acordate `n cadrul galei na]ionale
APTR (Asocia]ia Profesioni[tilor de
Televiziune din Rom=nia) pentru pro-
duc]iile din 2011.

Postul ie[ean a c`[tigat la categoria
„Emisiune literar\” prin produc]ia „Lec-
tura de subzisten]\”, realizat\ de repor-
terul Oana Andreea Marocico, edito-
rii de imagine Doru Spulber [i Relu Ta-
b\r\, iar Daniel B\lan la montaj. „M-am

bucurat foarte tare s\ fiu [i eu anul aces-
ta printre cei care s-au `ntors acas\ cu
diploma galben\, de APTR, care este
o aspira]ie atunci c`nd e[ti `ntr-o redac-
]ie cu ni[te oameni foarte talenta]i, pen-
tru c\ se na[te din admira]ia ta pentru
ei, [i-]i dore[ti s\ fii ca ei, mai mult
dec`t `]i dore[ti neap\rat s\ c`[tigi premi-
ul, `]i dore[ti s\ semeni cu cei `n jurul
c\rora cre[ti”, a declarat Oana Andre-
ea Marocico.

Cel de-al doilea premiu ob]inut de
c\tre TVR Ia[i pentru interviu, luat de
c\tre Andreea {tiliuc profesorului
François Jost. „Este un material reali-
zat cu un om la care ]in foarte mult.
François Jost este profesor la Univer-
sitatea Sorbonne Nouvelle Paris 3. Am
fost foarte onorat\, c\ci `n anii trecu]i
acest premiu a mai fost ob]inut de Eu-

genia Vod\, iar `n 2005 de c\tre Vanda
Condurache” a declarat c`[tig\toarea.
Gala Na]ional\ a Premiilor de Te-
leviziune decernate de APTR se afl\
la cea de-a 22-a edi]ie, `n care au fost
`nscrise 147 de programe, 300 de reali-
zatori [i 19 posturi TV. TVR Ia[i este
singurul canal regional care a fost pre-
miat `n acest an. 

~n cadrul aceleia[i gale, premiul
pentru reportaj a fost c`[tigat de c\tre
Andrei Ciurcanu, senior editor la re-
vista „Opinia veche” [i reporter la emi-
siunea „~n premier\ cu Carmen Avram”
de la Antena 3, cu materialul „Ora[ul
otr\vit”.

Iulian BB~RZOI

S-a inaugurat centrul Palas
 la ceremonia de deschidere a participat [i prim-ministrul Victor Ponta

Premierul a l\udat deschiderea
complexului

Corup]ia, pe f\ra[

Oana Andreea Marocico a fost redactor al revistei „Opinia veche”

TVR Ia[i a c`[tigat dou\
premii la APTR

 studioul regional a pri-
mit o distinc]ie pentru in-
terviu [i una pentru „emi-
siune literar\”



{ti]i sloganul USL, \la cu „Re-
par\m ce au stricat, d\m ̀ napoi ce au
furat, pedepsim vinova]ii”? Nu [tiu
cine ce vrea s\ dea `napoi [i care-s
vinova]ii, dar s\pt\m`na trecut\, [ase
persoane care l-au huiduit pe Victor
Ponta la Ia[i au fost amendate cu
c`te 700 de lei pentru „tulburarea li-
ni[tii publice”. ~n mod ironic, cum a
subliniat [i unul dintre protestatarii
p\gubi]i, cei care-l aplaudau [i acla-
mau pe proasp\tul premier n-au fost
sanc]iona]i `n nici un fel, de[i efec-
tul sonor era cam la fel de puternic.

{i mai ironic ar fi s\ ne amintim
de cum reprezentan]ii partidului ro[u
blamau „dictatura” lui B\sescu `n pse-
udo-revolu]ia for]at\ din ianuarie [i
s\ compar\m cu situa]ia de acum, `n
care c`]iva oameni care nu `njurau [i
nu aruncau cu pietre, doar strigau
„Ho]ii!”, „Tr\d\torii!” [i repro[uri la
adresa faptului c\ premierul `l pro-
tejeaz\ pe N\stase, au fost legitima]i
[i amenda]i de c\tre jandarmi.

Tot s\pt\m`na trecut\, ni[te re-
porteri au surprins `n curtea Cate-
dralei Mitropolitane din Ia[i dis-
cu]ia dintre Ponta [i un anume preot
Florin Chiril\, care-i spunea dem-
nitarului c\ munce[te din greu „ca
domnul primar (n.r.: Gheorghe Ni-
chita) s\ ias\ cu majoritate” la ale-
gerile locale. Mai multe detalii n-a
specificat, dar ceva-mi spune c\ prin
aceast\ munc\ asidu\ prelatul nu se
referea doar la rug\ciunile de dimi-
nea]\ [i crucile pe care [i le face c`nd
trece pe l`ng\ vreo biseric\ sau pri-
m\rie.

Ce ar trebui noi, privitorii, s\  ̀ n-
]elegem din `nt`mplarea de mai sus?
C\ treaba asta, colaborarea dintre po-
litic [i biseric\, oric`t de lipsit\ de
etic\ ar fi, a ajuns s\ fie at`t de r\s-
p`ndit\ [i la ordinea zilei `nc`t cei
implica]i pot s\ glumeasc\ `n public
pe tema asta. A[a cum u[uratica satu-
lui, dup\ ce afl\ to]i vecinii cu ce se
ocup\, nu-[i mai bate capul s\-[i as-
cund\ fusta ridicat\ dup\ tufi[uri, ba-
te direct la poart\. {i s`nt convins c\
asta se `nt`mpl\ [i `n alte regiuni [i cu
reprezentan]ii altor partide politice
`n locurile unde s`nt mai influen]i.
S\ nu fim p\rtinitori. Cel mai proba-
bil la fel de „din greu” muncesc [i
preo]i din alte sate [i ora[e pentru can-
dida]ii care le fac cu ochiul ([i cu f`-
[ia de ciolan).

De[i are un statut privilegiat la
nivel de mase, biserica `ncepe s\-[i
piard\ `ncet, `ncet credibilitatea `n
Rom=nia [i astfel de ie[iri, tandemul
murdar cu politicul, nu o ajut\ cu
nimic. La nivel de `ncredere, cel
pu]in.

Ioan SSTOLERU
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Ho]ii, vardi[tii
[i preo]ii

Z`mbi]i, vv\ rrog!
Am mai scris [i ̀ n trecut despre

domni[oarele care `mp`nzesc Co-
poul cu decolteuri [i fuste mult prea
scurte ca s\ fie comercializate pen-
tru persoanele sub 18 ani. Mai
nou, am aflat c\ b\ie]ii mai au un
motiv de bucurie. De la c\ldura
din ultimele zile, prin c\mine, ti-

nerele studente stau cu u[ile [i gea-
murile larg deschise, `ncerc`nd s\
se lupte cu gradele de afar\. La
fix s-a nimerit c\ldura asta cu
oferta la camere foto de la Altex. 

Hamei ggratis
Umblau zilele astea prin T`r-

gu[or ni[te domni[oare `mbr\cate

dr\gu] care d\deau b\teau din u[\
`n u[\ la c\mine [i le d\deau stu-
den]ilor c`te o doz\ de bere rece.
Una dintre cele mai l\udabile
ini]iative din ultima vreme s-a izbit
`ns\ de un mare obstacol. Plictisi]i
p`n\ la refuz de tovar\[ii care
b\teau la u[i ca s\ cear\ bani pen-
tru copiii fictiv bolnavi, tinerii din

T`rgu[or nici nu s-au mai sinchisit
s\ deschid\ u[a. 

Tarzan lla IIa[i
S\pt\m`na trecut\ ne-am tre-

zit din jungla de betoane, cratere
[i macarele, `ntr-una din Africa.
Si prin Tudor, [i prin Podu Ro[ au
fost v\zu]i doi elefan]i la plim-

bare, pe sensul interzis, bloc`nd
complet traficul. Acum, c\ a fost
din exces de etnobotanice, cafea,
sau halucina]ii pre-sesiune, am
aflat c\ un grup de studen]i a
`nceput s\ r`d\ at`t de tare c`nd
au v\zut elefan]ii la c`]iva pa[i de
ei, `nc`t s-au aruncat `n Bahlui.
S\ se trezeasc\, probabil.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Universit\]ile au decis

 ar fi ironic s\ ne amin-
tim de cum reprezentan]ii
partidului ro[u blamau
„dictatura” lui B\sescu

~ncep`nd cu anul urm\tor univer-
sitar, conform Legii Educa]iei Na]io-
nale, admiterea la facult\]i se va reali-
za printr-un examen scris sau oral sau
pe baza mediilor de la bacalaureat, f\r\
s\ mai fie considerate mediile din liceu.
Astfel, pentru sesiunea din luna iulie,
mai multe dintre facult\]ile mediului
acadenic ie[ean au introdus examenul
scris ca metod\ de admitere. 

La Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, singurele facult\]i care vor da
o prob\ scris\ `n toamn\ s`nt cele de
Drept, de Informatic\, de Economie [i
Administrarea Afacerilor (la dome-
niul Administrarea afacerilor `n lim-
ba englez\) [i cea de Facult\]ii de
Educa]ie Fizic\ [i Sport (FEFS). Ast-
fel, la Drept se va putea intra pe baza
mediei dintre examenul scris, care va
fi din gramatica limbii rom=ne, [i media
general\ de la Bacalaureat. La Infor-

matic\ studen]ii vor sus]ine o prob\
scris\ la matematic\ sau la informatic\,
care va fi la alegere [i va conta 50%. ~n
calculul mediei de admitere mai intr\
25% din nota de la bacalaureat la ma-
tematic\ sau informatic\ (tot la ale-
gere) [i 25% media general\ de la exa-
menul de `ncheiere a studiilor liceale.

Tot prob\ scris\ vor sus]ine [i cei
care vor s\ intre la Facultatea de Eco-
nomie [i Administrarea Afacerilor,
la domeniului de Administrarea afa-
cerilor `n limba englez\. Ace[tia vor
da un examen la limba englez\, formu-
la de calcul cu nota de la Bacalaureat
nefiind `nc\ f\cut\ public\. O situa]ie
mai diferit\ se `nt`lne[te la Sport, unde
„avem dou\ domenii, Educa]ia Fizic\
[i Sport [i Kinoterapia. ~n cadrul pri-
mului domeniu, aplican]ii vor sus]ine
mai multe probe sportive care vor con-
ta `n 50% din nota final\, cealalt\ parte
fiind completat\ de examenul de Ba-
calaureat. ~n cazul Kinetoterapiei, se va
sus]ine o prob\ scris\ la biologie, care
va conta tot 50%. Toate cadrele didac-
tice de la noi salut\ aceast\ ini]iativ\”,
a declarat lect. univ. dr. Ab\la[ei Bea-
trice, prodecan al FEFS.

Mecanica, lla aalegere
Singura institu]ie care nu va sus-

]ine vreun examen de admitere este
Universitatea de {tiin]e Agricole [i

Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad”, unde, `n calcul mediei la
toate cele patru facult\]i, se va ]ine
cont `n procent de 50% de nota de la
limba [i literatura rom=n\ [i 50% nota
de la matematic\, istorie sau una din
probele scrise, la alegere. ~n cazul Uni-
versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” se va da [i `n acest
an examen la admitere. La Facultatea
de Medicin\, cea de Farmacie [i cea de
Medicin\ Dentar\, viitorii studen]i vor
trebui s\ sus]in\ un test gril\ din mate-
ria chimie organic\ (sau biologie pen-
tru Medicin\ sau Medicin\ Dentar\)
care va reprezenta 75% din media pen-
tru admitere, restul fiind completat de
media general\ de la bacalaureat. La
cea de-a patra facultate, Bioinginerie
Medical\, aplican]ii vor fi sorta]i doar
dup\ de acest ultim criteriu.

{i la Universitatea Tehnic\ „Ghe-
orghe Asachi” din Ia[i (UTI) se vor
sus]ine examene. Facultatea de Arhi-
tectur\, care va da o prob\ de desen teh-
nic, care va conta pentru 80% din not\,

restul de 20% reprezent`nd media ge-
neral\ de la bacalureat. La Facultatea
de Mecanic\, aplican]ii care nu s`nt
mul]umi]i de notele de la examenul de
final, pot opta pentru a sus]ine un test cu
subiecte din matematic\ [i fizic\. Cea
de-a treia facultate de la UTI care va
da o prob\ scris\ va fi cea de Automa-
tic\ [i Calculatoare, unde nota de la
testul gril\ va avea o pondere de 90%.
„Examenul va fi format din 50% alge-
br\, 35% analiz\ [i 15 % geometrie [i
trigonometrie. Aceast\ tez\ ̀ i poate spe-
ria pe posibilii candida]i, dar adev\rul
e undeva la mijloc. Pe unii `i poate spe-
ria, `ns\ acest examen `i poate atrage
pe cei care, `n liceu, au fost focaliza]i
exclusiv pe matematic\ sau informat-
ic\”, a declarat conf. univ. dr. ing. Ele-
na {erban, prodecanul facult\]ii. 

~n cazul Universit\]ii de Arte
„George Enescu” din Ia[i, admiterea
se va face pe baza probelor voca]ionale.

Iulian BB~RZOI

S-au preg\tit evalu\rile scrise

La admitere se d\ [[ ii   eexxaammeenn  ssccrr ii ss
 se va `ncheia media dintre o prob\ scris\ [i notele
ob]inute la materiile Bacalaureatului

Prima edi]ie a Festivalul de Edu-
ca]ie „Iasi Educational Trade Show”
(IETS) s-a desf\[urat  `n perioada 1-3
iunie la Ia[i, studen]ii [i elevii ie[eni,
precum [i cadrele didactice put`nd s\
ia parte la o serie de activit\]i educa]io-
nale [i culturale.

Evenimentul a fost organizat de AB
Plus Events `n colaborare cu cele cinci
universit\]i de stat ie[ene, fiind sus]inut
de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii,
Tineretului [i Sportului (MECTS),
demersul pornind „de la ideea c\ Ia[ul
avea nevoie de o manifesta]ie de o ase-
menea amploare `n care s\ fie `ncor-
porate mai multe activit\]i cu tradi]ie
deja”, a declarat Florentina Cojocaru,
coordonator de proiect. 

Pe parcursul celor trei zile de des-
f\[urare, `n Sala Pa[ilor Pierdu]i a U-
niversit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”

(UAIC), institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior [i liceele ie[ene [i-au prezentat
ofertele educa]ionale [i editurile au ex-
pus cele mai noi manuale [i c\r]i de lite-
ratur\ [i specialitate. La deschidere au
luat parte rectorii [i prorectorii celor
cinci universit\]i partenere, directorii ce-
lor mai importante colegii din Ia[i, re-
prezentan]ii institu]iilor culturale din
jude], precum [i reprezentan]ii MECTS.

Serile de 1 [i 2 iunie au fost dedi-
cate Galei Educa]iei Ie[ene, `n cadrul
c\reia au fost premia]i 18 studen]i, mas-
teranzi [i doctoranzi ie[eni cu merite
deosebite `n mediul universitar. „Spec-
tacolul de Gal\ este un regal al culturii
menit s\ sus]in\ [i s\ premieze lumea
academic\ – principala esen]\ [i resur-
s\ a Ia[ului”, a precizat `n deschiderea
seratei Adrian P\duraru, prezenta-
torul evenimentului. Premiile `n valoa-
re de 500 de euro au fost acordate de
sponsori, fiind premia]i studen]i de la
toate cele cinci universit\]i. 

De asemenea, `n cea de a doua sea-
r\, a avut loc Spectacolul de Gal\ „Cla-

sic 300”, sus]inut de Filarmonica de
Stat „Moldova” Ia[i, la care au inter-
pretat soprana Mioara Cortez [i vio-
loni[tii Gabriel Croitoru [i Liviu Scrip-
caru. Concertul de muzic\ clasic\ a a-
dunat pe esplanada Universit\]ii de Me-
dicin\ [i Farmacie „Grigore T. Po-
pa” (UMF) aproape 2000 de persoane.
„Am organizat, credem noi, cel mai ma-
re concert `n aer liber din capitala Mol-
dovei, la care au venit s\ interpreteze
invita]i foarte speciali”, a conchis Flo-
rentina Cojocaru. 

Festivalul de Educa]ie s-a `ncheiat
duminic\, 3 iunie, cu Mar[ul Absolven-
tului, eveniment inclus anul acesta `n
proiectul IETS, dar care este la a cin-
cea edi]ie. Absolven]ii universit\]ilor
ie[ene de stat au defilat p`n\ `n fa]a
Mitropoliei, unde au primit binecuv`n-
tarea de la ~nalt Prea Sfin]itul Mitro-
polit Teofan [i Vicarul {tefan Lupu
al Mitropoliei din Ia[i. Ceremonia s-a
`ncheiat cu o reprezenta]ie a corului
Universit\]ii de Arte „George Enes-
cu” [i intonarea imnului Gaudeamus. 

Pentru prima edi]ie a T`rgului de
Educa]ie IETS s-a creat deja un imn,
o sigl\ a Ia[ului g`ndit\ de organizatori
fiind proiectat\ pentru prima dat\ `n ul-
tima sear\ de activit\]i. Aceasta s-a `n-
cheiat cu un concert al trupei Taxi.
Evenimentul este un preambul pentru
Festivalul Interna]ional al Educa]iei,
care se va desf\[ura anul viitor, unde
organizatorii vor preg\ti mai multe
activit\]i.

Cristina BBABII

Festivalul educa]iei a unit universit\]ile
 manifest\rile s-au 
terminat cu mar[ul 
absolven]ilor

Mar]i, 5 iunie, `ncep`nd cu ora
10.00, la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri” din Ia[i (TNI), con-
ducerea institu]iei va organiza, `n
prezen]a ministrului Culturii [i Pa-
trimoniului Na]ional, Mircea Dia-
conu, festivitatea de `ncheiere a lu-
cr\rilor de restaurare a cl\dirii. Eve-
nimentul va cuprinde un tur al tea-
trului, vizitarea S\lii Mari a acestuia,
o demonstra]ie scenotehnic\, o con-
ferin]\ de pres\ [i un cocktail. „Ast-
fel, mar]i, ministrul Mircea Diaconu
va veni s\ vad\ Sala [i pentru vineri
am preg\tit premiera piesei «Visul unei
nop]i de var\», `n regia lui Radu A-
frim”, a declarat regizorul Cristian
Hadji-Culea, directorul TNI. 

~n plus, ministrul Mircea Diaco-
nu va participa [i la deschiderea pri-
mei edi]ii a Festivalului de Teatru
„DAR Ia[i”, care se va derula s\p-
t\m`na aceasta, p`n\ pe 8 iunie, la A-
teneul T\t\ra[i [i Teatrul de Copii
[i Tineret „Luceaf\rul”. Manifes-
tarea va aduce `n Moldova actori de
seam\ de pe scenele din ]ar\, printre
care se num\r\ [i Maia Morgenstern,
Alexandru Repan, Adriana Tran-
dafir [i Anca Sigart\u. 

~n 2006, teatrul a fost inclus `n
Proiectul de Reabilitare a monu-
mentelor istorice din România,
program finan]at dintr-un `mprumut
extern acordat Guvernului Româ-
niei de c\tre Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei. Firma c`[ti-
g\toare, S.C. Iasicon. S.A. a `nceput
lucr\rile de reabilitare pe 7 august
2009.

Iulia CCIUHU

O s\pt\m`na
la teatru

 la festivit\]i va partici-
pa [i Mircea Diaconu,
ministrul Culturii 



Baloanele colorate pe care le flu-
tur\ g\l\gio[i cei mici anun]\ de de-
parte c\, aici, ziua copilului nu s-a
terminat `nc\. „Family Day” [i-a
propus parc\ s\ str`ng\ to]i p\rin]ii
sau bunicii `mpreun\ cu prichin-
deii care zburd\ ca `ntr-un parc de
distrac]ii.La propriu, mai ales pe
platoul special amenajat unde c`]i-
va tineri schi]eaz\, `n zgomotul bo-
xelor, o coregrafie pe care c`teva zeci
de copii se gr\besc s\ o imite cu ent-
uziasm. La sf`r[itul piesei, se a[az\ cu
to]ii, obosi]i, la umbra copacilor de
pe spa]iile verzi, pentru ca jocul s\
re`nceap\ dup\ c`teva minute de
tras sufletul. 

Reflec]ii ccopil\roase
Printre tinerele entuziaste care

fac poze, ]`nci sprinteni pe role se
`nv`rt `n jurul celor mari care `i ur-
m\resc cu privirile, `ngrijora]i, `n
timp ce unii se plimb\ de m`n\ cu
adul]ii care `i `nso]esc, bosumfla]i
[i cu resemnarea pe chipuri. Cu
pu]in\ imagina]ie, priveli[tea poa-
te trimite chiar la skate-park-urile
supraaglomerate cu preadolescen]i
pe role sau biciclete, cu deosebirea
c\, aici, tricicletele s`nt cele mai mul-
te. Exist\ leac [i pentru cei care obo-
sesc – r\coarea de pe marginea f`n-
t`nii arteziene, pe bordurile c\reia fa-
ce eforturi s\ se ridice o blondin\
crea]\, `mbr\cat\-n roz din cap p`-
n\-n picioare, nu mai mare de cinci
ani de zile, sub privirile amuzate ale
mamei care o supravegheaz\ de a-
proape. 

Pentru curio[ii care vor s\
participe la mai multe activit\]i
dec`t cele din parc, mall-ul a cin-
stit [i el o zi a copiilor. Coada la
„Funny Mirror” este mare, iar cei
mici cu reflec]iile schimonosite `n
fel [i chip stau cumin]i [i a[teapt\.
Mai `ndr\zne], un pu[ti `[i trage ma-
ma de m`nec\, f\c`nd-o atent\ la
oglinda-minune. „Mami, mami,
uite! Sem\n cu tata!”, pentru ca ime-
diat am`ndoi s\ r`d\ cu poft\, iar
mama s\ `l aten]ioneze pe un ton
grav c\ un asemenea comportament
nu `i face cinste. {i pentru c\, une-
ori, p\rin]ii vor s\ poat\ c\sca gu-
rile lini[ti]i `n marele magazin,
mall-ul este echipat cu trei „Kids’
Corner”, unde cei mici pot fi ]inu]i
cu u[urin]\ ocupa]i de diverse ju-
c\rioare electronice sau chiar spa-
]iu cu popice ori biliard. 

La primul nivel al magazinu-
lui, volumul muzicii din ni[te boxe
date parc\ prea tare anun]\ c\ pe
scena amplasat\ c`nt\ o trup\ de ti-
neri. Nu reu[esc s\ aflu cum `i chea-
m\, pentru c\ nu i-a prezentat ni-
meni, dar recunosc cover-ul dup\
„Sweet Child O’Mine”. Nu depar-
te de ie[irea din mall, spre parcuri-
le amplasate, de la un carusel se aud
]ipete [i voie bun\. De la distan]a
la care m\ aflu nu se  ghice[te prea
bine, dar `mi imaginez c\ pu[tii se
distreaz\, pentru c\ singurii care se
v\d s`nt p\rin]ii care le fac `nc`n-
ta]i din m`n\.

Livia RRUSU

Inaugurare cu fast
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S`mb\t\ seara, inima `mb\tr`nit\ a
Ia[ului s-a mutat mai la vale dec`t de
obicei. A f\cut un giumbu[luc [i-a dat
un ferchezuit pe un pr\fuit, a l\sat `n ur-
m\ Hotelul Traian [i s-a `ndreptat c\-
tre Palatul Culturii. ~mpreun\ cu ea,
toate venele care-i apar]in, au mi[u-
nat pe Bulevardul {tefan ca `ntr-un
furnicar. Lampioanele au scos din ca-
s\ to]i ie[enii, iar proprietarul alimen-
tarei de l`ng\ c\min spune c\ a auzit
s\pt\m`na aceasta studen]i care-[i che-
mau rudele la Palas. „Mam\, tat\ ve-
ni]i la Ia[i, c\ ce se `nt`mpl\ aici e o
poveste”. A[a suna `ndemnul lor. 

Pornind din Copou, pe la ora opt
seara, copii, bunici [i p\rin]i coborau
agale spre Palat. Cu to]ii erau g\ti]i
s\ intre `n Cartea Recordurilor, oda-
t\ cu luminile care au ghidat-o pe Ra-

punzel acas\ la p\rin]ii ei. Pe la Casa
de Cultur\ a Studen]ilor, r`ndurile
s-au unit [i imediat ceea ce p\rea o pro-
menad\ bogat\ de weekend, s-a trans-
format `ntr-o mare de oameni care se
sc\lda printre ma[ini furioase [i a-
gen]i de circula]ie agita]i. Pe scena de
l`ng\ statuia lui {tefan cel Mare,
Adrian [i C\t\lin M\ru]\ s`nt ame]i]i.
Unul strig\ metodic „Ia[ule nu lansa
lampionele dec`t `n intervalul stabilit
ca s\ po]i dep\[i Orientul”, iar cel\-
lalt completeaz\ „1, 2, 3, [i susss”.
A[a c\, dac\ `n India 11.000 de dorin-
]e s-au urcat la cer, trec`nd `n fruntea
mapamondului drept cea mai n\zui-
toare na]iune, la Ia[i tot cam at`tea au
plutit `n de[ert. Anca, blondina de la
Econiomie a ̀ nchis ochii, a rostit rug\-
mintea [i a dat drumul micului zbu-
r\tor. „L-am `nc\lzit, iar c`nd aerul
cald a umflat h`rtia, s-a `n\l]at” ca un
puf de p\p\die, luat de v`nt. Studenta
`ns\ a avut noroc, spre deosebire de

unii participan]i ale c\ror visuri
r\m`neau ag\]ate `n teii de la Casa
P\trat\, sau mai r\u, `n firele de
`nalt\ tensiune. {i dup\ z`mbetul lor
amar, dorin]ele electrocutate mor. 

C`teva minute, deasupra noastr\ a
plutit vat\ de zah\r. Numai c\ nu o pu-
team prinde s\ ne m`zg`lim ca ni[te pri-
chindei alinta]i, ci doar o admiram a[a
durdulie cum era. O lume `ntreag\ se
ad\postea sub lampioane [i le fotogra-
fia de parc\ voiau s\ stabileasc\ un alt
record, pentru post\rile de pe Face-
book. Din mul]ime, un b\tr`nel `n-
dr\zne] r`de de M\ru]\. „Iaca de asta
nu o s\ mai pot dormi eu la noapte pen-
tru c\ nu a intrat Ia[ul `n istorie”, spu-
ne lu`ndu-[i femeia la bra] c\tre cas\.
Comedia `ns\ era alta. C`t am urm\-
rit baloanele aprinse, `n vizor, aveam
tr`ntit\ `n fa]\ o declara]ie. „USL iu-
be[te Ia[ul” [i atunci c`nd ora[ul pe-
trece, acesta-i mesajul.

Iulia CCIUHU

Oamenii care par c\ se pierd `n
Gr\dina Public\ cobor`nd zecile de
sc\ri s`nt asemenea unor pete de cu-
loare care mai apoi se unesc `ntr-una
singur\. De la care sigur o s\ `ncea-
p\ s\ te doar\ ochii mai t`rziu. A-
v`nd `n vedere c\ `n dreapta mea este
o mul]ime de oameni care parc\ nu
a[teapt\ deschiderea Complexului Pa-
las, ci doar admir\ de la distan]\, a-
leg s\ urmez traseul covorului ro[u ca-
re se `ntinde `n fa]a mea. Mai mult pe
l`ng\ el, pentru c\ mi se pare c\ deja
prea mul]i [i-au l\sat urmele papu-
cilor acolo [i c\ prea multe blitz-uri
s-au reflectat `n particulele de praf
proasp\t a[ezate pe p`nza s`ngerie.

Ner\bdarea sse dd\ ggratis
la uu[a MMall-uului

Cobor`nd zecile de sc\ri, observ
c\ cei din presa central\ [i local\ au
ceva mai mult noroc: au rezervat o
parte din covorul ro[u [i un spa]iu `n
fa]a scenei de unde s\ poat\ face po-

ze [i `nregistra declara]ii. L`ng\ ei `n-
s\, potop de lume care vrea s\ `l va-
d\ mai bine pe Ponta sau pe primar.
„Hai fata mea, uite c`t loc e acolo `n
fa]\, ce s\ ne `ngr\m\dim aici?”, `i
spune o doamn\ trecut\ bine de 50 de
ani fiicei sale care pare ceva mai
sfioas\ [i care b\nuie[te c\ nu ar tre-
bui s\ stea acolo. ~n timpul discursu-
lui, se fac compara]ii cu Ponta cel de
la televizor, cu z`mbetul de pe afi[ul
electoral [i se ajunge la aceea[i con-
cluzie: arat\ mai bine dec`t la tele-
vizor, pentru c\ „acolo pare mult mai
`mb\tr`nit”.

Nu e `nc\ trecut de 11.30, `ns\
oamenii deja `ncep s\ se a[eze `n [ir
indian `n fa]a u[ii, av`nd `n m`n\ cu-
poanele pentru a cump\ra mingi cu
cinci lei de la Hervis Sports, ofer-
t\ de deschidere. Pentru c\ o singur\
persoan\ nu poate cump\ra mai mul-
te, ace[tia [i-au adus cu ei rudele pe

care `ncearc\ s\ le conving\ de faptul
c\ merit\, indiferent c`t de mare ar fi
coada de la intrarea `n magazin. „De
c`nd am auzit de ofert\, am zis c\ vin
s\ `mi iau [i eu una, acu[i `ncepem
s\ ie[im la iarb\ verde”, `i spune un
t`n\r unui b\rbat mai `n v`rst\, care
spune ca pentru sine: „Eu `nc\ nu
[tiu de ce stau aici”. Pe partea cea-
lalt\, la libr\rie, nu s`nt dec`t v`n-
z\toarele care au grij\ ca totul s\ fie
aranjat [i care chiar au timp s\ te
`ntrebe dac\ te pot ajuta cu ceva.
Atrac]ia principal\ a fetelor nu a fost
nici Sephora [i nici H&M, a c\ror
deschidere abia o a[teptau, ci ma-
gazinul `n care se pot cump\ra hai-
ne [i gen]i `n rate. 

Numele – r\m`ne un mister, asta
ca s\ evit\m aglomera]ia din magazi-
nul respectiv `n s\pt\m`na viitoare.

M\d\lina OOLARIU

Dac\ unii p\rin]i [i-au r\sf\]at
copiii de 1 iunie la un fast-food cu nu-
me de fermier [i mascot\ bizar\, al-
]ii au stat departe de animalele nes\-
n\toase de plu[.

Pentru a-[i s\rb\tori marea des-
chidere, complexul Palas din Ia[i a
organizat `n prima zi a lunii Cire[ar
un concurs de dans `ntre mai mul]i
copii [i tineri grupa]i `n echipe, dar
[i individual. Veni]i din diferite col-
]uri ale ]\rii, unii de la Bucure[ti sau
Oradea, ace[tia s-au `ntrecut `n fa]a

unui public destul de numerous, s\
vad\ care este cel mai „zbengos” din-
tre to]i. 

Un public mare s-a adunat `n fa-
]a scenei sau pe marginea etajului su-
perior, to]i cu ochii a]inti]i pe mi[c\-
rile energice [i complicate ale
competitorilor, dintre care ne vom
putea alege un favorit pe care s\-l
vot\m „printr-un simplu SMS”,
dup\ cum tot repet\ prezentatorul.
„Uit\-te la copii \ia, ce mici s`nt [i
deja danseaz\ a[a de fain”, `i spune

o fat\ amuzat\ prietenei sale, c`nd
pe podium a urcat o trup\ de mici
d\n]uitori, veni]i tocmai din Oradea.
De[i nu par s\ fie mai mare de clasa a
doua, a treia, ace[tia au f\cut ca sala
s\ r\sune de urale [i `ncuraj\ri. ~n
special a celor veni]i ]inu]i de m`n\
de p\rin]i, care nu s-au putut ab]ine
s\ nu `ncerce [i ei o scurt\ piruet\
sau o lung\ alerg\tur\, spre exasper-
area unora dintre adul]i. „De-ar avea
[i copilul \sta pu]in\ stare”, spune un
tat\ care `ntr-o secund\ se ridic\ de pe
scaun s\-[i poat\ prinde din urm\
b\iatul care o luase la goan\.

Concurs dde mmimat
Dup\ ce echipele [i-au terminat nu-

merele, pe scen\ au intrat cele patru
finaliste la categoria „grea”, peste 16

ani. De la strig\tele micu]ilor pe diet\
de zah\r, s-a trecut la cele ale tineri-
lor cu apuc\ri copil\roase. ~n timp ce
pe podium adida[ii competitoarelor ̀ n-
cep s\ fumege, focul e alimentat de
strig\tele de `ncurajare de pe margi-
ne, unele mai zgomotoase dec`t alte-
le. „Hai Roxana, nu te l\sa!”, ]ipau une-
le fete at`t de tare `nc`t nici boxele nu
mai puteau s\ le dep\[easc\.

~n final\ toate spiritele s-au `n-
cins, princhindeii mim`ndu-l pe pre-
zentator c`nd acesta f\cea num\r\toa-
rea invers\ p`n\ la aflarea rezultate-
lor iar cei din public, au ro[it palme-
le de la aplaudatul fiec\rui c`[tig\tor.
Tare ne temeam c\ micu]ii nu [tiu a
num\ra, c\ ne-ar fi prins miezul nop]ii
s\ vedem cine e victorios

Paul AANDRICI

Deschiderea Complexului „Palas” era a[teptat\ de
ie[eni `nc\ de la sf`r[itul lunii aprilie. 

Dar abia `n ultima zi din mai am v\zut c\ fotografiile
f\cute pe ascuns din interior erau adev\rate [i c\
avem, `ntr-adev\r, un loc `n care s\ ne pierdem c`nd
Copoul pare prea departe [i devine prea mic. 

Cu grupa mic\ 
la carusel

 ]`nci sprinteni pe role se `nv`rt `n jurul celor mari 

 o lume `ntreag\ se ad\-
postea sub lampioane

Toate drumurile duc la Palas

Scena pe care 
sf`r`ie adida[ii

 „uit\-te la copii, ce mici s`nt ce frumos danseaz\”

 atrac]ia principal\ nu
a fost H&M

C`nd s-au descuiat por]ile PPaa llaa ttuu lluu ii

„Auchan” – cel mai nou mall

Ca-n povestea cu Rapunzel

 c`teva minute, deasupra
noastr\ a plutit vat\ de
zah\r  de la strig\tele
micu]ilor pe diet\ de
zah\r, s-a trecut la cele
ale adolescen]ilor

12.700 de lampioane au fost ridicate la cer `n acela[i timp

Foto: Cristi B`gu
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S-au schimbat parolele

Editura Thomson Reuters se re-
comand\ a fi „prima surs\ la nivel
mondial de ob]inerea a informa]iilor
inteligente pentru oameni de afaceri
[i profesioni[ti”. Pentru cercet\tori, a-
ceasta este practic o enciclopedie a ma-
terialelor [tiin]ifice din orice dome-
niu care au relevan]\ interna]ional\ [i
este o resurs\ (de documentare) f\r\ de
care un cercet\tor nu `[i poate duce
p`n\ la bun sf`r[it nici un proiect / de-
mers [tiin]ific. Prin urmare, pierderea

accesului la aceste baze de date va fa-
ce imposibil\ activitatea departamen-
telor de profil din universit\]i c`t [i a
institutelor specializate pe cercetarea
[tiin]ific\. 

~ncep`nd cu anul 2009 [i p`n\ `n
prezent, acestea au putut consulta ma-
terialele puse la dispozi]ie de c\tre e-
ditur\ ̀ n urma depunerii [i aprob\rii pro-
iectului denumit Acces Na]ional Elec-
tronic la Literatura {tiin]ific\ de Cer-
cetare (ANELiS). Finan]at din fonduri

europene, proiectul a permis pentru pri-
ma oar\ accesul nelimitat la baza de da-
te Thomson Reuters pentru care, altfel,
universit\]ile ar fi trebuit s\ pl\teasc\
sume foarte mari. Acesta a fost adju-
decat `n prim\ faz\ de c\tre Institutul
Na]ional de Documentare, iar `n ur-
ma fuziunii acestuia din urm\ cu Au-
toritatea Na]ional\ pentru Cerceta-
re {tiin]ific\ (ANCS), de proiect s-a
ocupat Unitatea Executiv\ pentru
Finan]area ~nv\]\m`ntului Superior

a Cercet\rii, Dez-
volt\rii [i Inov\rii
(UEFISCDI).

Proiectul s-a `n-
cheiat la finalul anu-
lui 2011, c`nd, la ni-
vel de ]ar\, s-a rea-
lizat un consor]iu `n-
tre mai bine de 70
de institute de cer-
cetare, din care fac
parte [i biblioteci
centrale universitare
[i institu]ii de `nv\-
]\m`nt superior, prin
care s\ se asigure o
continuitate a acce-
sului. S-a propus o
structur\ de finan-
]are sub inciden]a
ANCS, `n care con-
sor]iul s\ suporte
20% din suma ne-
cesar\ contract\rii,
`n timp ce autoritatea
s\ acorde bugetul
necesar pentru res-
tul de 80%. Data
limit\ p`n\ la care
consor]iul putea de-
pune acest proiect
de co-finan]are fu-
sese stabilit\ ca fiind
22 mai, Thomson
Reuters fiind de a-
cord s\ acorde `n
continuare accesul
(contractul termi-
n`ndu-se la sf`r[itul
anului anterior) pe
baza vechii `n]ele-
geri, cu condi]ia ca
la data respectiv\ s\
se parafeze un nou
contract.

~ns\, ̀ n urma de-
ciziei ministrului in-
terimar al Educa-

]iei, Tineretului, Cercet\rii [i Spor-
tului de a prelungi data de `nscriere
p`n\ la 4 iulie, editura a anun]at c\ va
suspenda accesul la bazele de date,
invoc`nd o „am`nare `n contractarea
noilor servicii”. „Proiectul ANELIS
a fost unul generos care `ntindea o m`-
n\ `ntregii comunit\]i de cercetare din
Rom=nia. ANCS a f\cut eforturi ca
acesta s\ continue, la inita]iva prof. univ.
dr. Gheorghe Popa, de la Universita-
tea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
(UAIC), s-a creat un consor]iu na-
]ional care ar fi urmat s\ prelungeas-
c\ accesul pentru mai multe baze de
date, nu numai Thomson, pentru anii
2012-2014 sau 2015. Din p\cate, lu-
crurile s-au blocat pe ultima suta de
metri”, a declarat conf. univ. dr. Dra-
go[ Pieptu, prorector responsabil cu
strategia institu]ional\ [i evaluarea
academic\ de la Universitatea de
Medicin\ [i Farmacie „Grigore T.
Popa” (UMF) din Ia[i. 

Individual ee sscump
~n cazul institu]iilor de `nv\]\m`nt

superior din Ia[i, sistarea accesului la
aceste baze de date interna]ionale este
considerat\ nu doar un e[ec la nivel
na]ional, ci [i un impediment pentru
desf\[urarea misiunii universit\]ilor.
„Eu nu cred c\ va dura mult fiindc\
este cumplit. Pentru cercetarea rom=-
neasc\ nici nu se poate imagina a[a
ceva. Nu se poate imagina continuarea
acestei situa]ii. Iar pentru cercet\tori,
baza de date este esen]ial\, este deter-
minant\. Trebuie s\ vezi ce au f\cut
al]ii, trebuie s\ fii la zi cu ce s-a reali-
zat `n domeniu. Exist\ posibilitatea s\
apel\m [i la alte baze de date, dar nu
aceasta este solu]ia. Este vorba de bani,
de o investi]ie pe care statul rom=n tre-
buie s\ [i-o asume cu maxim\ respon-
sabilitate, altfel cercetarea rom=neasc\
va avea de suferit enorm”, a declarat
prof. univ. dr. Ovidiu C`rj\, pre[edin-
tele Senatului UAIC. 

~n plus, dac\ se va pune problema
ca institu]iile de ̀ nv\]\m`nt superior s\
acceseze astfel de finan]\ri individual,
costurile pentru ca fiecare membru al
colegiului academic s\ poat\ consul-
ta bazele de date ar ajunge la ordinul
sutelor de mii de euro. „UMF Ia[i, de
circa patru ani, pl\te[te anual sume
considerabile pentru ca toate cadrele
didactice [i to]i studen]ii s\ aib\ ac-
ces din orice parte a lumii la bazele de
date de interes. O va face [i `n acest
an. Sumele necesare pentru o univer-
sitate de medicin\ s`nt `ntre 200.000
[i 300.000 de euro pe an [i cred c\ ma-
joritatea UMF-urilor au cheltuit ace[ti
bani anual. Universit\]ile de jude], car-
tier, familie sau partid, care [i a[a para-
ziteaz\ banul public, nu vor mai avea

acces [i le va fi mai greu s\ mimeze
cercetarea, a[a cum au f\cut-o p`n\
acum”, a precizat conf. univ. dr. Drago[
Pieptu.

B\taie ppe ttermeni
Dac\ nu va avea accesul deblocat

pentru putea verifica originalitatea pro-
priilor proiecte sau pentru a putea lua
ca referin]\ alte studii din domeniu,
cercetarea din Rom=nia va fi izolat\.
„Orice blocaj `n informa]ie afecteaz\
cercetarea pentru c\ trebuie s\ ai o pre-
g\tire teoretic\ cu ce s-a mai f\cut [i
pe ce drum s\ mergi. Consider c\ a fost
o gre[eal\ c\ nu s-au luat m\suri din
timp, [tiindu-se c\ nu o s\ mai fie acel
proiect pentru a avea acces. Noi am sem-
nat consor]iu pe ]ar\ [i p`n\ la urm\
vom sus]ine acest lucru dar e regreta-
bil c\ nu s-a g`ndit nimeni s\ vad\ cum
po]i s\ acoperi aceast\ pierdere. Noi,
ca universitate bogat\, o s\ particip\m,
dar nici nu vom face poman\ la al]ii”,
a declarat prof. univ. dr. Vasile Ast\r\s-
toae, rectorul UMF.

Dac\ nici acest consor]iu nu va
reu[i s\ stabileasc\ termenii ̀ n]elegerii
cu ANCS pentru a semna un nou con-
tract cu Thomson Reuters, prof. univ.
dr. ing. Carmen Teodosiu, prorector
cu activitatea [tiin]ific\ la Universita-
tea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (UTI), consider\ c\ cercetarea din
Rom=nia poate suferi [i un regres de
20 de ani. Dincolo de articolele [tiin-
]ifice pe care le puteau consulta cer-
cet\torii din ]ar\, baza de date avea [i
o sec]iune unde erau prezentate princi-
palele conferin]e interna]ionale, cu at`t
mai util\ cu c`t universit\]ile au recla-
mat de-a lungul anilor lipsa fondurilor
necesare pentru a putea r\spunde in-
vita]iilor la astfel de evenimente. „Ba-
za de date con]ine informa]ii legate de
ceea ce se face `n lume la momentul
actual, deci nu se poate concepe nici
un fel de cercetare serioas\ f\r\ a avea
acces la cercetarea [tiin]ific\ pe plan
interna]ional. At`t `n ceea ce prive[te
lucr\rile [tiin]ifice c`t [i a brevetelor
de inven]ie sau a c\r]ilor”, a explicat
prorectorul UTI. 

***
Deja subfinan]at\, cercetarea din

Rom=nia trebuie s\ treac\ printr-un
nou cerc de foc. {i miza este aceea[i ca
[i de obicei: `ncercarea de intrare `n
normalitate. O normalitate care presu-
pune alinierea la acelea[i standarde eu-
ropene at`t de des invocate, dar care
par, dup\ fiecare dezbatere, obiective
utopice. Cel pu]in p`n\ c`nd vom `n-
v\]a cum trebuie s\ arate democra]ia.

C\t\lin HHOPULELE

Dup\ modelul justi]iei, cerceeeettttaaaarrrreeeeaaaa
rom=neasc\ se leag\ la ochi

Universit\]ile din România [i-au pierdut unul dintre cele mai puternice mijloace
de cercetare pe care le aveau la dispozi]ie. Proiectul prin care acestea puteau

accesa bazele de date ale editurii Thomson Reuters, care cuprind articole [tiin]ifice
publicate `n reviste cu recunoa[tere interna]ional\,  a fost suspendat, motivul invo-
cat de c\tre editur\ fiind acela de „am`n\ri `n contractarea noilor servicii”. ~n lipsa
oglindei `n care s\-[i analizeze, verifice sau consolideze activitatea, institutele de
cercetare [i institu]iile de `nv\]\m`nt superior din România `ncearc\ s\ se regru-
peze `n jurul unui nou program care s\ le permit\, din nou, accesul. Dar, indiferent
c`t timp va lua Autorit\]ii Na]ionale pentru Cercetare {tiin]ific\ s\ aprobe noul
proiect, suspendarea ini]ial\ garanteaz\ faptul c\ un nou contract va trebui nego-
ciat din temelii, pe noi termeni. {i dac\ acest lucru se va prelungi p`n\ la `nceputul
anului viitor, cercetarea va `nghe]a din mijlocul verii.

Înc\ o piedic\

 din 2009 [i p`n\ la sf`r[itul anului trecut, universit\]ile din ]ar\ puteau accesa
bazele de date ale editurii Thomson Reuters  dreptul a fost `ntrerupt s\pt\m`na 
trecut\ din cauza am`n\rii semn\rii unui nou contract



TTAABBLLEETT||66
Cu steaua r\t\cit\

Cer[im pe la por]ile destinului s\
ne-nt`mpine cu ceva memorabil. Poate
s\ fie o ̀ nzestrare din na[tere, un miracol
nea[teptat, o medalie ostenit\, un premiu
binemeritat sau o favoare `ntoars\. Ce
conteaz\ este ca acest memorabil s\ ne
injecteze fiin]a asemeni unei substan]e

fluorescente care s\ ne fac\ s\ str\lu-
cim `n ochii altora. Vis\m s\ ne-mbo-
g\]im de-o aureol\ ampl\, ca ni[te se-
mizei cobor`]i printre muritori [i s\ ne-
nfrupt\m din mir\rile elogioase ale ce-
lorlal]i ca din ambrozie. S\ fim curta]i,
invita]i, s\ruta]i, invidia]i. Apoi s\ tre-
cem mai departe m`ndri, ca ni[te `mp\-
ra]i care se-nclin\ c`t s\-[i salute noro-
dul, iar apoi s\ ne retragem, prea plini de
sine, `n dependin]ele noastre. 

De fapt, majoritatea ne petrecem ̀ n-
treaga existen]\ f\r\ a face nimic me-
morabil. S`ntem ni[te p`rli]i, ni[te ina-
dapta]i, nev\zu]i, neremarca]i [i neapre-
cia]i `n nici un fel. Ni[te f\pturi [terse,
c\rora le este prea jen\ de umbra pe ca-
re o fac p\m`ntului. Ne purt\m privirea
[i ni-s grei umerii de meritele nerecunos-

cute. Merite pe care nici noi nu credem
c\ le avem, `ns\ ne `ncredin]\m, com-
par`ndu-ne cu ceilal]i, c\ m\car noi am
muncit mai mult, ne-am sacrificat mai
abitir [i am renun]at mai mult la sine
dec`t cei `mpodobi]i cu tot felul de lau-
de [i epole]i. 

Degeaba, [tim. S`ntem degeaba, pen-
tru nimeni [i pentru nimic. De aceea as-
cu]im priviri [i otr\vim vorbe la adresa
celor pe care soarta i-a [tampilat m\car
o dat\ cu binecuv`ntarea unei etichete
care s\-i disting\ de ceilal]i. De[i [tim
c\ majoritatea s`nt ni[te impostori care
de fapt nu au f\cut cu adev\rat ceva ex-
cep]ional, t`njim dup\ destinul lor. Fi-
indc\ de nimic memorabil din via]\ nu
am reu[it s\ ne bucur\m a[tept`nd, de-
geaba, recunoa[terea unor persoane ca-
re nu s`nt demne de nimic memorabil. 

Laura PP|ULE}

Dac\ p`n\ s\ ne afl\m, c`tu[i de pu-
]in, drumul, tindem s\ ne-arunc\m cu
genunchii `n pietri[, doar doar vom `n-
v\]a din zg`rieturi c\ ceva nu facem bi-
ne, atunci c`nd `ncepem s\ ghicim o u-
li]\ dreapt\ ne tremur\ [i mai tare sto-
macul de spaim\. Nu cumva s\ vad\ ci-
neva cum ne `ncropim urma de meserie
din ce-avem, nu cumva s\ ne judece c\
mai uit\m din formule [i abia la final
munca noastr\ arat\ a cap\t de treab\. 

{i-apoi `ngust\m privirea, `nfrico-
[a]i, a[tept`nd ca o pisic\ fl\m`nd\, s\ de-
venim, culmea, noi `n[ine prada ochilor
din jur. Nu credem `n ce-am construit,
dar nici nu le-am l\sa pe toate s\ se re-
soarb\-n necunoa[tere. {i nici la expozi-
]ie nu l-am pune. Adic\telea nici alb\, nici
neagr\ s\ nu ne fie reputa]ia. Da’ ia s\
ne scuture cineva deodat\ [i s\ ne aga-
]e de piept un `nsemn [lefuit cu recu-
noa[tere. Atunci parc\ am ̀ ndr\zni s\ cre-
dem `n firul acela de a]\ pe care-am `n-
ceput a-l descoase. {i dac\ blazonul, a[-
teptat ca o ploaie, e sculptat cu m`inile al-
tui neam, atunci s\ vezi `ncredere. A-
tunci s\ vezi cum ne facem mintea bu-
rete [i tragem aprecieri de peste tot.

S\ nu mai acuz\m neb\garea `n sea-
m\ a lucrurilor frumoase `n ograda pro-
prie, c`nd, de fapt [i noi c\ut\m, la ̀ nceput
cu umilin]\, mai apoi cu s`rg, reveren]e
exotice. Iubim vocile de-acas\ care ne
laud\, dar [tim c\ p`n\ nu ne r\sun\ nu-
mele ̀ n capete luminate, nu s`ntem vred-
nici de ]inut minte. Umbl\m, p`n\ la urm\,
cu desaga plin\ de talente `n care `nv\]\m

s\ credem, pe la por]ile tuturora. {i u-
nii, ori de-at`ta insisten]\, ori pentru c\
[i-au f\cut vreme s\ ne cerceteze podoa-
bele, ne ridic\ pe soclu. Unul de pe care
`nv\]\m s\ cobor`m atunci c`nd cei de
jos nu ne recunosc, ca s\ nu ne rupem
g`tul `n anonimat. 

Anca TTOMA

Suflul i se accelereaz\, privirea `i ful-
ger\ `n toate direc]iile, degetele de la
m`na st`ng\ tremur\, iar pe frunte apar
urme de transpira]ie. S-a ascuns prin
spatele terenului de sport, [tiind c\ ni-
meni nu `l va g\si acolo. S-ar duce la bi-
bliotec\, dar nu poate. Toat\ lumea ̀ l ca-
ut\ prin fiecare col]i[or, ridic`nd praful
de pe volumele vechi, [i sc`r]`ind par-
chetul umflat.

~n timp ce-[i scoate o carte din ruc-
sac pentru a se calma, fugarul `ncear\
s\-[i aminteasc\ cum de a ajuns ̀ ntr-o a-
semenea situa]ie. „Capitolul 4, Reac]ia
de neutralizare. Dac\ la o cantitate de
acid tare se adaug\ exact cantitatea de
baz\ tare necesar\ neutraliz\rii totale a
acidului, caracterul mediului la neutra-
lizare este neutru, av`nd un pH de 7”. To-
tul `ncepuse normal. Acela[i drum,
acelea[i sc\ri [i acela[i hol pe care le-a
str\b\tut de nenum\rate d\]i. „Oare de
vin\ s\ fi fost discu]ia aia?” se `ntreab\
acesta, c\ci din acea zi, pe urma sa ̀ l v`-
neaz\ aproape to]i colegii. Unii vor s\
fie ajuta]i la teme sau proiecte cu orice

pre], iar al]ii `i urm\resc fiecare pas a-
semeni unui animal aflat `n captivita-
te, pentru a `n]elege de ce acesta are
note mai bune, [i mai important, s\ afle
ce sl\biciuni are pentru a-i putea veni
de hac mai t`rziu.

P`n\ [i fetele cu care `nainte intra
`n discu]ie doar pentru a le `mprumuta
un pix sau s\ le aminteasc\ num\rul de
zile r\mase p`n\ la vrun examen `l sa-
lut\, z`mbindu-i schiop. Toat\ aten]ia as-
ta `l ame]e[te. Nu [i-a dorit-o niciodat\,
[i dac\ ar putea, ar da timpul `napoi, pe
c`nd putea face lini[tit traseul de la
c\min p`n\ la bibliotec\, fiind confun-
dat mereu cu mediul.

Chiar dac\ va trebui s\ taie o buca-
t\ din sine lu`nd pentru un timp ni[te no-
te mai mici dec`t merit\, acesta [i-a
`nv\]at lec]ia. Data viitoare c`nd un pro-
fesor `l va felicita `n fa]a colegilor pen-
tru un concurs c`[tigat, va spune c\ a
copiat, sau eventual nu ̀ l va lua ̀ n seam\.

Iulian BB~RZOI

Cu mintea de burete

Co[marul tocilarului

Prima poveste pe care a scris-o a-
vea ca personaj principal un iepure
pe nume Iepure. Joanne avea zece
ani [i `i povestea surorii sale cum a
c\zut `ntr-o gaur\ `n p\m`nt, unde a
m`ncat c\p[uni cu familia ghemoto-
cului alb, care, mai apoi, a f\cut
v\rsat de v`nt [i a fost vizitat de priete-
na lui albin\, doamna Albin\. A `nce-
put s\ scrie `n autobuze, pe tren, pe
ni[te caiete pe care le ]inea `n po[et\,
la subsoar\, aproape de inim\. 

Ronald [tia la patru ani s\ citeasc\
[i s\ scrie fluent. Dar nu engleza pe
care a `nv\]at s-o `n[ire cu o caligrafie
irepro[abil\ pe paginile albe l-a m`nat
spre a-[i urma visele, ci limba latina. ~n
adolescen]\ o st\p`nea f\r\ cusur [i ei i-
au urmat, `ntr-un firesc ie[it din comun,
greaca, finlandeza, ca apoi s\-i popo-
seasc\ printre pagini propriile sale
limbi, create pe manuscrise `nc`lcite,
indescifrabile. De pl\cere.

C`nd era mic de tot, George nu
citise „~mp\ratul mu[telor”. Dar scri-
sese ni[te povestioare despre o insul\
ocupat\ de ]estoase care se omorau
una pe cealalt\ `n intrigi din ce `n ce
mai complexe. ~n timpul liber, colec-
]iona reviste de benzi desenate, `[i
trimitea robo]ii din paginile nuvelelor
sale s\ cucereasc\ un viitor sinistru [i
`nfior\tor [i studia jurnalismul. 

***
Ronald (J. R. R. Tolkien), Joanne

(J. K. Rowling) [i George (George
R. R. Martin) [i-au f\cut cas\ pe t\-
r`mul orcilor, piticilor, magiei, a m\tu-
rilor zbur\toare sau a dragonilor. L\u-
da]i, `njura]i, aprecia]i sau critica]i,
ace[tia au meritul de a fi pus c\r]ile

din nou `n m`inile copiilor care riscau
s\ iroseasc\ pl\cerea de a citi o carte,
`nrobi]i de suprafa]a lucioas\ a tasta-
turilor. Prin lumea ireal\ pe care au

creat-o au adus `napoi, `ncet, copiii
c\tre realitate. 

Ca ei ar putea fi mii, milioane. A-
cestea s`nt `ns\ doar cazurile fericite
ale celor pe care, `n ciuda pove[tile
de via]\ at`t de diferite, i-a legat un mo-
ment. Acela `n care, prin munc\, [an-
s\ sau interven]ie divin\, lumea i-a v\-
zut [i i-a supus inspec]iei sub reflec-
toare.

C\t\lin HHOPULELE

Din lumea lor
 prin universul ireal pe care l-au creat au adus
`napoi copiii c\tre realitate

 nu credem `n ce-am construit, dar nici nu le-am l\sa
pe toate s\ se resoarb\-n necunoa[tere

 p`n\ [i fetele cu care intra `n discu]ie doar pentru a le
`mprumuta un pix `l salut\

Mo[ Vasile a `mpletit de c`nd
se [tie nuiele. ~nc\ de la [apte ani ta-
t\l s\u i-a pus crengile ml\dioase de
r\chit\ `n m`inile fine de copil. De a-
tunci acesta a f\cut sute de mii de co-
[uri, panere, mese [i scaune [i alte
obiecte lucrate cu m\iestrie. B\tr`nul
t\ia din gr\dina `mp`nzit\ de copacii
iubitori de ap\ crengile lungi [i sub-
]iri pe care le cur\]a de frunze cu gri-
j\, le op\rea `ntr-un cazan at`rnat pe
chirostei afar\, apoi `ndep\rta coaja
verde cu un cu]it. A[a str`ngea toat\
vara nuiele pe care le depozita ̀ ntr-un
beci, pentru a le folosi iarna. Abia du-
p\ ce `[i preg\tea cu grij\ toate mate-
rialele se a[eza ̀ n atelierul s\u [i lucra
din zi [i p`n\-n noapte c`nd afar\ e-
ra prea ur`t pentru munca p\m`ntului.
Cu banii pe care `i f\cea ca `mpletitor
de nuiele [i-a crescut copiii, i-a dat la
[coal\ [i i-a ajutat s\ `[i ridice case.

A[a [i-a dus ̀ ntreaga via]\ ̀ ns\ de
c`teva luni nu mai avea voie s\-[i v`n-
d\ marfa pentru c\ nu avea autoriza-
]ie. A `ncercat s\ o ob]in\ `ns\ nu a-
vea certificat de me[te[ugar. Trimis
ca de la Anna la Caiafa a `ncercat
s\-[i ob]in\ atestatul, dar nu a reu[it.
Acum avea nevoie de diplom\ de
specializare. Nu a avut de ales [i a
plecat la Bucure[ti s\-[i `nve]e me[-
te[ugul `n amfiteatre, predat de pro-
fesori la videoproiector. Abia dup\ o
s\pt\m`n\ `n care a ascultat cu aten]i-
e principiile care se aplic\ la `ndoi-
rea r\chitei [i beneficiile ecologice i
s-a spus c\ de acum e oficial `mple-
titor de nuiele. {i a[a cum a f\cut ta-
t\l s\u cu ani `n urm\, c`nd i-a pus
me[te[ugul `n m`inile fine, acum un
profesor i-a dat o diplom\, str`ns\ `n-
tre degetele cr\pate de munc\, care
spunea un lucru pe care `l [tia deja.
C\ [tie s\ `mpleteasc\ r\chit\.

Andrei MMIHAI

St\ `n natura oame-
nilor s\ caute certifi-

care pentru lucrurile c\-
rora le dedic\, uneori,
`ntreaga via]\. ~ns\ nu-i
la fel de firesc ca de ti-
tlul acela oficial s\ a-
t`rne mul]umirea de sine.
Iar `ncununarea noastr\,
a românilor, se face de
multe ori t`rziu [i pe alte
meleaguri, c`nt\rindu-ne
„memorabilul” `n unit\]i
de m\sur\ str\ine. 

 de c`teva luni nu mai avea voie s\-[i v`nd\ marfa
pentru c\ nu avea autoriza]ie  dac\ n-o [tia nimeni,
degeaba o v\zusem eu  iubim vocile de-acas\ care ne
laud\ dar vrem s\ ne r\sune numele [i mai departe

Me[te[ug
cu diplom\

C\ut\m recunoa[terea `n
aplauze necunoscute

Turnul care vegheaz\ orcii
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 a plecat s\-[i `nve]e
propria meserie 

S\ ni le punem pe piept!
 noi am muncit mai mult [i ne-am sacrificat mai abitir
dec`t cei `mpodobi]i cu tot felul de laude [i epole]i

CCiinnee   v\ culege laurii
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Ocolul educa]iei `n trei zile

„De ce `i spune «Sala Pa[ilor
Pierdu]i», m\?” `[i `ntreab\ nel\-
murit amicul un t`n\r absolvent de
liceu, `ncerc`nd s\ deslu[easc\ mis-
terul prin c`teva glume numai bune
de pus `ntr-un film mut. Dintr-un ca-
p\t p`n\ `n celalalt, holul este anali-
zat minu]ios de c\tre ]`ncii cu ochi
mari [i c\p\ta]i cu zeci de bro[uri, as-
cult\tori la fiecare detaliu venit din
partea reprezenta]ilor de facult\]i.
Din c`nd `n c`nd, printre ei se mai
strecoar\ [i c`te un student cu ochii
la fel de mari, doar c\ `n cazul lor e
din cauza pachetului de cafea des-
chis odat\ cu sesiunea.

Robo]i, hh`rtii [[i ffurnici
Aflat la prima edi]ie, „Iasi Edu-

cational Trade Show” [i-a f\cut pre-
zen]a la Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza” (UAIC) pentru a-i
pune la curent pe cei interesa]i de
oferte de studiu, cursuri specializa-
te, tabere, burse, sau c\r]i educati-
ve aduse din partea unor edituri [i
libr\rii. Standurile universit\]ilor s`nt
cele care reu[esc s\ atrag\ cei mai
mul]i curio[i. Amplasa]i `n col]ul din
dreapta al holului, cei de la Agro-
nomie au fost tr\da]i de zecile de
ghivece cu flori [i imaginile cu trac-
toare ce apar pe un monitor. Pe unul
dintre rafturi, fix l`ng\ ni[te meda-
lii [i trofee str\lucitoare stau c`teva
sticle de vin. Sub ele, ni[te cire[e
coapte a[ezate cu grij\ s`nt numai
bune de m`ncat. La fel de atr\g\toa-

re par [i elixirele de pe mas\, `n-
ghi]ite de ni[te sticle micu]e cu tot
felul de forme cum doar `n filmele
cu magicieni apar.

~n direc]ia opus\, cele mai apro-
piate tarabe s`nt ale celor de la Ade-
v\rul care [i-au adus `ntreaga co-
lec]ie de c\r]i, iar vizavi de ei ni[te
operatori de telefonie `mbr\ca]i cu
tricouri portocalii prezint\ noua lor
ofert\ pentru cartelele prepay. La in-
trarea din zona inginerilor e[ti in-
vitat s\ dai noroc cu un bra] meca-
nic, controlat printr-o m\nu[\ spe-
cial\ de c\tre o student\ z`mbitoa-
re. Aceasta explic\ tuturor curio[i-
lor despre cum func]ioneaz\ siste-
mul. La fel de impresionan]i s`nt [i
robo]ii sco[i din laboratoarele Po-
litehnicii, pu[i s\-[i mai „lungeas-
c\” articula]iile `n fa]a tuturor. 

De aten]ie s-au bucurat [i cei de
la „Cuza”, `n jurul c\rora fo[tii e-
levi au format cozi pentru a-[i afla
r\spunsurile la `ntreb\rile care [i prin
capul nostru umblau acum ceva
timp. {i chiar dac\ nu au venit cu
la fel de multe materiale promo]io-
nale precum cei de la Medicin\, ca-
re [i-au adus c\r]ile proasp\t printa-
te la editur\ [i gen]i din p`nz\, ace[-
tia au r\spuns tuturor dilemelor cu
entuziasm [i sinceritate.

De cealalt\ parte a `nc\perii, ni[-
te bule cu portretul din care ies ci-
tate celebre au grij\ de dou\ picturi
realizate de studen]ii de la Arte, pre-
cum [i de c\tre dr\covenia imens\
din metal, `n form\ de furnic\ care
d\ senza]ia c\ ar vrea s\ se mi[te,
dar nu are cum. 

Iulian BB~RZOI

Parc\ nici o alt\ s`mb\t\ at`t de cal-
d\ de iunie n-a mai adunat pe bule-
vardul Independen]ei at`]ia oameni
g\ti]i de s\rb\toare ca acum, c`nd ar-
cul din fa]a Universit\]ii de Medi-
cin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa” s-a
f\cut ad\post pentru o scen\ `nalt\ de
concert. {i-n vreme ce invita]ii [i me-
lomanii cu bilete lucioase `n m`ini [i
po[ete `[i afund\ pantofii `n covorul
ro[u, o alt\ mare de spectatori clandes-
tini se ca]\r\ pe treptele de piatr\ ce
`mprejmuiesc universitatea, cu ochii
]int\ spre ansamblul de instrumente
ar\mii ce se aliniaz\ pe scen\. 

Cinematograf ccu oorchestr\
Ea devine mai `nt`i podium pen-

tru o m`n\ de studen]i sub al c\ror nu-
me, pe ecranul alb din dreapta, s`nt
proiectate c`teva dintre lucrurile care `i
fac demni de c`te-o diplom\ mare de
abia o cuprind cu bra]ele. „Seara de
excelen]\” ]ine, totu[i, doar jum\tate de
or\, timp `n care 18 tineri `[i primesc

laudele, iar publicul aplaud\ vremel-
nic [i [u[otesc despre ce-o s\ vin\. 

{i vin pe scen\ cei doi amfitrioni
ai „Spectacolului de Gal\”, Irina P\-
curariu [i Adrian P\duraru, cu e-
mo]ii de copil, `n fa]a orchestrei. „Cla-
sic 300”, concertul pentru care instru-
mentele Filarmonicii Moldova din
Ia[i s-au adunat pe-aceea[i scen\ pe
care urc\ dirijorul Sabin P\u]a. Din
mi[c\rile bra]elor sale se na[te mai `n-
t`i o „Cavalerie u[oar\”, o compozi]ie
care face m`inile celor `n[ira]i dinco-
lo de covorul ro[u s\ bat\ genunchii
`n ritmul percu]iei. 

Cele mai multe z`mbete le smul-
ge colajul de piese culese din patru
filme celebre [i g`ndite de maestrul
P\u]a ca o coloan\ sonor\ continu\
[i melancolic\. „Casablanca”, „Um-
brele din Cherbourg”, „Un b\rbat [i
o femeie” [i o t`nguitoare `nv\luire a
iubirii din „Romeo [i Julieta” ne a-
prind privirile pentru c`teva clipe cu
scene bine decupate ce ruleaz\ pe
ecran. 

Dup\ un viu „Dans ungar nr. 5”
al lui Brahms, scena se umple de li-
ni[te. Vocea sopranei Mioara Cortez
o str\bate cur`nd cu limpezime [i a-
poi o atac\ cu-n blestem, sub chipul
Leonorei lui Verdi, dintr-o arie a „For-
]ei destinului”. Pe glasul ei [i-al
viorilor, dou\ feti]e blonde pornesc un
balet `ncurcat printre corturile albe
ale organizatorilor. Ochii celor de pe
sc\ri se mai las\ fura]i de jocul lor, ̀ ns\
urechile nu se las\ vr\jite dec`t de
muzica scenei. P\cat, totu[i, c\ nici
vioara Guarnieri a lui Gabriel
Croitoru ori cea a t`n\rului violonist
Liviu Scripcaru nu smulg, parc\,
destule reac]ii de la pubic, iar con-
certul e mai mult privit [i ascultat
dec`t cinstit cu aplauze. Pe ritmul
unui imn s\ltat de tobele aurii ale
orchestrei, concertul se stinge odat\
cu luna pe care o acoper\ norii, `n
vreme ce unii abia se ridic\ de pe
locuri, a[tept`nd, parc\, o ultim\ stri-
gare pe timbru de sopran\ ori o coar-
d\ atins\ scurt [i cu m\sur\. Reflectoa-
rele r\m`n o vreme s\ lumineze sce-
na, `n semn de lungi b\t\i de palme. 

Anca TTOMA

 `n zona inginerilor e[ti
invitat s\ dai noroc cu un
bra] mecanic

S\rb\toare din grai de vioar\ Cursuri scoase 
la tarabe

Standurile universit\]ilor reu[esc s\ atrag\ cei mai mul]i curio[i

 „Seara de excelen]\” ]ine, totu[i, doar jum\tate de or\  `]i dai seama c\-i vorba
despre Agronomie dup\ de ghivecele cu flori [i imaginile cu tractoare ce apar pe mo-
nitor  `n fa]a bibliotecii fluierele studen]ilor [i ale poli]i[tilor `ncep s\ se `ntreac\ 

Educa]ia ie[ean\ a fost s\rb\torit\ `ntre 1 [i 3 iunie la „Iasi Educational Trade
Show” (IETS). Expozi]iile [i ofertele universit\]ilor din capitala Moldovei care s-au

`ntins `n toate cele trei zile de festival, au furat privirile viitorilor studen]i. Cei care
`ns\ [i-au ros deja coatele pe b\ncile din amfiteatre, au m\r[\luit cu zgomot `ntr-o
zi de duminic\. Asta dac\ au reu[it s\ se trezeasc\ din visul concertului simfonic de
cu o sear\ `nainte.

De[i timp de [ase semestre au tre-
cut prin holurile facult\]ilor, studen-
]ii care le-au absolvit au f\cut un prim
pas `nainte, din fa]a statuii lui Kog\l-
niceanu. Unii au venit preg\ti]i, cu ro-
bele negre [i tocile prinse de cap, al-
]ii `n hainele de acas\, dar pe care le-au
ascuns sub tricouri special preg\tite
pentru eveniment. „Dac\ vrei, `]i po]i

lua [i tu unul din Sala Pa[ilor Pierdu]i,
este o profesoar\ acolo care d\”, `mi
spune entuziasmat\ Corina, o fat\ de
anul I, venit\ ca voluntar ca s\ fac\
poze mar[ului. Dar studen]ii deja au
format o coad\ ca la p`ine cald\ `n
fa]a standului unde se d\deau trico-
urile.

~ncetul cu `ncetul, absolven]i [i pro-
fesori ai facult\]ilor de la „Cuza” `n-
cep s\ se adune, lungind si mai tare
r`ndul de bannere [i steaguri. Buc\]i-
le de p`nz\ prinse ̀ ntr-un catarg flutur\
st`ngaci, dar cu mult patos simbolurile
Universit\]ii lui Cuza. „Mai tare
Georgele, hai cu putere, ai bra]e de b\r-
bat sau ce?”, `ncearc\ o profesoar\ s\-l
fac\ pe un student s\ f`lf`ie mai repe-
de drapelul. 

Cei cu bannerele o duc mai bine,
se `ngr\m\desc c`te doi-trei la c\rat f`-
[iile de p`nz\. Doi ]in de margine, [i da-
c\ mai este nevoie, unul st\ pe mijloc
ca s\ se poat\ vedea ce scrie. 

~ntrecere lla ffluierat
Mar[ul `ncepe cu o jum\tate de or\

`nt`rziere, dar de `ndat\ ce [i Agrono-
mia apare cu surle si tr`mbi]e, r`ndul

de lungimea a dou\, trei tramvaie, por-
ne[te pe [ine. De[i nu au claxon, ab-
solven]ii fac mare zarv\ cu fluierele [i
sticlele cu pietre aduse de acas\, spe-
riind unii dintre trec\tori care nu [tiu
ce se `nt`mpl\. 

Miriapodul de licen]ia]i trece prin
fa]a bibliotecii [i fluierele acestora `n-
cep s\ se `ntreac\ `n g\l\gie cu cele ale
poli]i[tilor, l\s`ndu-i confuzi pentru c`-
teva secunde pe unii conduc\tori auto.

Migra]ia absolven]ilor face un stop
pe {tefan cel Mare, unde g\l\gio[ii
primesc binecuv`ntarea ~nalt Prea
Sfin]itului Teofan, Mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei [i `[i cl\tesc
chipurile cu aghiasm\. 

Dup\ slujba de binecuv`ntare, pri-
marul Ia[ului, Gheorghe Nichita, z`m-
bind `ntruna, ca `n afi[ele electorale, le
las\ tinerilor c`teva vorbe: „este un mo-
ment de final, dar [i unul de `nceput cu
ajutorul c\ruia ve]i intra `n via]\”, `i `n-
curajeaz\ pe studen]i. 

Tot pe [ine se `ntorc absolven]ii, de
data asta r\sfira]i ca suporterii care sca-
p\ pe teren c`nd echipa lor prime[te gol.
Urmeaz\ sta]ia „Universitatea de Me-
dicin\”, unde vor schimba c`teva ore din
sesiune pe un concert cu trupa Taxi.

Paul AANDRICI

Spre absolvire, `nainte, mar[!
 buc\]ile de p`nz\ flutur\ st`ngaci, dar cu patos

 cele mai multe z`mbete le smulge colajul de piese
culese din patru filme celebre 

GGaallaa  ccee lloorr   care-au ispr\vit [coala

Unii au venit `mbr\ca]i cu robe



OPINIA VECHE: Din ce era f\-
cut primul dumneavoastr\ lan de se-
car\?

SABIN P|U}A: Era devreme c`nd
l-am descoperit. De fapt, eu citesc car-
tea asta o dat\ la cinci ani. Nu m\ iden-
tific cu personajul, dar m\ simt apropiat
de stilistica foarte colocvial\ a c\r]ii.
M\ capteaz\ cu aceast\ c\ldur\ pe care
o transmite, fiindc\ e ca o discu]ie `n
buc\t\rie, cu bunica sau cu fratele. Eu
am crescut `ntr-un sat de b\n\]eni. Ma-
ma nu mi-a spus o singur\ dat\ c\ m\
iube[te! Dar [i-ar fi t\iat m`inile pentru
mine. A[a-s b\n\]enii. Numai `n somn
m\ s\ruta mama. Citind cartea asta,
sim]eam c\ldura, deschiderea, `mi d\dea
senza]ia confesiunii lipsit\ de fasoane.
Iar eu aveam [i anumite veleit\]i de
scriitor.

O.V.: ~nchipuia]i aventuri?
S.P.: ~mi pl\ceau grozav romanele

poli]iste [i cele de aventuri. La 12 ani
am scris primul meu roman poli]ist. ~n-
ghi]isem pe ner\suflate „Aventurile
submarinului Dox” [i altele de felul
acesta. ~mi amintesc cum furam din

pivni]\ ]uica bunicii [i-o vindeam ca s\-
mi cump\r bro[urelele astea, care ap\-
reau lunar, cu tot felul de pove[ti. Cred
c\ m\ atr\geau `n primul r`nd pentru c\
erau interzise. {ti]i cum este, fructul
oprit e mai valoros dec`t acela pe care-
l g\se[ti pe toate drumurile.

AAmm  ssccrriiss  nnuummaaii  pprroossttiiii,,  ddaarr
ttoott  aamm  lluuaatt  eexxaammeennuull

O.V.: Apropo de fructe oprite, `n
liceu avea]i o trup\ de dixieland. De
unde f\cea]i rost de piese occidenta -
le?

S.P.: O, da, jazzul era fructul meu
oprit [i preferat. ~n clasa a zecea m-au
dat afar\ din [coal\ fiindc\, `mpreun\ cu
band-ul meu, c`ntam jazz. Cum am
f\cut rost de piese? Foarte simplu! Ta t\l
meu era notar `n Re[i]a [i avea un pri-
eten evreu, care-a plecat de acolo fi-
indc\ se `nsura. {i ne-a l\sat un scrin, un
birou, ni[te tablouri, ni[te c\r]i [i, n-o s\
crede]i, un patefon „His Master’s
Voice”, din \la cu manivel\! Iar pe l`n -
g\ patefonul acela erau [i ni[te discuri

de dinainte de R\zboi, din acelea pe ca -
re, dac\ le sc\pai pe jos, se f\ceau
]\nd\ri! {i ce era pe discurile alea?! Era
Louis Armstrong [i jazz timpuriu.

O.V.: Repeti]iile le f\cea]i la dum  -
neavoastr\ acas\?

S.P.: Bine`n]eles! Era prin ’56,
aveam vreo 13 ani [i un pian care nu se
mai putea acorda, dar pentru dixieland
era perfect. Iar pe vremea aceea, Re[i]a
era plin\ de nem]i [i to]i f\ceau muzic\
acas\. {i-atunci colegii mei nem]i se-a -
du nau la bunica `n pivni]\, unde capi-
tonasem intrarea [i pere]ii cu ni[te
sal te le [i c`ntau `mpreun\ cu mine: eu,
la pian, dar aveam `n trup\ [i trombon,
trompet\, tub\ [i tobe. La tobe era un ]i -
gan extraordinar – un fel de }\nd\ric\
c\ruia `i trecea muzica prin vene, ca fo -
cul. Dar `n ciuda m\surilor noastre de
precau]ie, ne-a p`r`t cineva [i `ntr-o di -
minea]\, c`nd ie[eau copiii de la mine,
fiindc\ lucram seara, dup\ ora  opt, ze -
ce, ne-am trezit cu directorul adjunct. A
doua zi, mare [edin]\ cu UTM-ul (n.r.:
Uniunea Tineretului Muncito resc) [i
ne-au dat afar\ pentru o s\p t\ m` n\.
Norocul a fost c\ tat\l meu era con cen-
trat pentru o lun\ de zile la Lu goj [i n-
a aflat. C\ mo[ P\u]a m-ar fi omor`t!

O.V.: Cursurile de muzic\ din
tim pul liceului le-a]i urmat „clandes -
tin”. Tat\l dumneavoastr\ `nchidea
ochii sau n-avea habar?

S.P.: P\i nu prea [tia ce f\ceam. El
zicea: „Nici vorb\ de muzic\, auzi?”.
}inea mor]i[ s\ fiu avocat sau arhitect.
Fiindc\ lui i-ar fi pl\cut s\ fie asta [i n-a
putut. A f\cut doar c`teva clase de liceu
[i-a trebuit s\ se retrag\. A[a c-a ajuns
notar la Prim\rie, dar toat\ via]a a su -
ferit. Zicea: „M\i, eu nu s`nt un despot!
Nu s`nt un zbir! Eu `]i dau voie s-alegi!
Avocat sau arhitect!” Eram `n clasa a
[aptea. Dar p`n\ la urm\ l-am convins
s\ m\ lase s\ dau examen la Liceul de
Muzic\ din Timi[oara. El era prieten
cu Ion Rom=nu, care deja era un mare
nume acolo, director al Filarmonicii [i
director la Liceul de Muzic\. A[a c-am
dat examen, dar el i-a spus prietenului
Rom=nu: „Mai las\-m\ s\-l pun s\ dea
examen [i la cel\lalt! Eu vreau totu[i s\-
l fac avocat ori arhitect.”

O.V.: Nu v-a]i g`ndit s\ pica]i in -
ten]ionat?

S.P.: Da’ sigur! }in minte c-am f\ -
cut un examen c`t se poate de idiot, c-am
scris numai prostii `n lucrarea de la Ro -
m=n\. Culmea e c\ tot am luat exame -
nul. De ce? Cu pile, c\ taic\-meu `i
cu no[tea pe to]i de-acolo [i n-am avut
`n cotro [i-am f\cut patru ani de matem-
ati c\. Dar el ce n-a [tiut? C\ eu, dup\-a -
mia za, m\ duceam la ore la Liceul de
Muzic\ din Re[i]a, care acum ̀ mi poar -
t\ numele. Aveam noroc fiindc\ d`nsul
se `ntorcea de la serviciu noaptea, la
zece. Iar eu de la trei p`n\ la opt pu team
s\ m\ duc lini[tit la ore, la cel\lalt liceu.
Mama, s\raca, se lupta cu ea `n s\[i din
cauza mea, fiindc\ era foarte credin-
cioas\ [i nu-i pl\cea s\ mint\. {tia totu[i
c\ dac\ taic\-meu ar fi aflat, m-ar fi sno-
pit `n b\taie, a[a c\ m\ acoperea mereu
[i se ruga la Dumnezeu s\ o ierte. C`nd
am terminat, m-am dus la tata cu cele
dou\ diplome [i i-am ar\ tat-o pe cea de
la Real\: „Uite, pe asta s-o pui mata `n
ram\, c\ mie nu-mi trebuie. Eu m\ duc la
Conservator!” „Du-te tu, c\ \ia pe tine te-
a[tept\-acolo!”, mi-a spus. Pe vremea
aceea, la examen se prezentau cam 22
pe un loc [i era convins c\ n-am s\

reu[esc.

TTaattaa  aa  mmuurriitt  [[ii  nnuu  mmii--aa  ssppuuss
vvrreeooddaatt\\  cc--aamm  ff\\ccuutt  oo
aalleeggeerree  bbuunn\\

O.V.: ~n anul acela a picat [i Ho -
ra]iu R\dulescu...

S.P.: {i g`ndi]i-v\ c\ el a ajuns asis-
tentul lui Messiaen [i este acum acade-
mician `n Fran]a, venerat de
comunitatea muzicienilor. Are „Teoria
R\ du les cu”, care explic\ o form\ de or-
ganizare matematic\ a muzicii. C`nd
`m  pli ni se 18 ani avea deja „Opus 20”,
deci era cu adev\rat compozitor. ~n anul
ace la au picat examenul o mul]ime de
viitori muzicieni talenta]i. Eu am fost,
ce-i drept, printre primii zece, care au
primit [i burs\. R\dulescu a picat fiind -
c\ avea probleme cu vocea [i n-a reu[it
s\ articuleze ni[te solfegii. Iar asta i-a
cobor`t media la 9,20 [i n-a intrat odat\
cu mine. Eu am fost `n an cu Florian
Lungu, care face emisiuni le de jazz, cu
Vasile Vasilache Jr., care a fost pri-
etenul meu cel mai bun, cu Costin
Mireanu, care face carier\ la Paris... {i
\[tia am fost noi, cei zece care au intrat
cu burs\. A fost foarte nefericit tata c`nd
m-am `ntors acas\ [i i-am zis: „Nu
numai c\ am intrat, dar am [i burs\! Nu
trebuie s\-mi dai nici un ban!”

O.V.: A trecut vreodat\ peste frus  -
trarea c\ nu i-a]i `mplinit visul?

S.P.: A murit [i nu mi-a spus vreo-
dat\ c-am f\cut o alegere bun\ sau c\-i
place vreo pies\ de-a mea sau c\ se bu -
cur\ pentru mine! Dar, ce f\cea? Ion
Baciu (n.r.: dirijor [i director al Fi lar -
mo nicii din Ia[i `ntre 1968 – 1974 [i
1982 – 1986) pleca `n tot felul de tur -
nee cu Orchestra. Eu aveam Corul meu,
„Animosi”, }u[ca (n.r.: Vincente }u[ c\,
conduc\torul forma]iei camerale ie[ene
„Musica Viva”) avea muzica lui [i mer -
geam la Bucure[ti c`te o s\pt\m`n\ [i
invadam pur [i simplu capitala cu for -
ma ]iile ie[ene. Iar dup\ aceea, concer -
te le noastre se transmiteau la televizor
[i la radio. }in minte c-am dirijat la
Ateneu! {i ie[ea mo[ P\u]a `n str\d\ [i
zicea vecinului: „S\ te duci, Johan, s\
te ui]i la televizor, s\-l vezi pe copilul
meu!”. Se l\uda la al]ii, dar mie nu mi-a
spus o dat\: „M\i, am gre[it. V\d c-ai
ales drumul t\u [i faci bine ce faci!” Ni -
ciodat\! Cornel Constantiniu, Dan
Sp\taru sau Aurelian Andreescu `mi
c`ntau muzica. Fiindc\ eu aveam activi -
tatea mea din miezul muzicii culte, dar
ajunsesem s\ fiu mai cunoscut pentru
muzica u[oar\ pe care o compuneam.
Mai ales cu piesele pe care le f\ceam
pentru Ro[u [i Negru. Avea cadrul `n
care s\-[i dea seama ca nu eram chiar
omul care-[i irose[te chemarea. Dar era
foarte m`ndru [i sever. Niciodat\ n-a re-
 cunoscut c-am avut dreptate. ~mi zicea:
„Eh, tot avocat sau arhitect ar fi trebuit
tu s\ fii...”

O.V.: Dar voca]ie pentru a[a ceva
a]i fi avut?

S.P.: Eu am talent de me[ter. Adic\
am reparat, p`n\ la urm\, patru case: trei
`n America [i una aici. Dac\-mi dai
ceva, eu `]i repar imediat. Numai la in-
stala]ii electrice nu m\ bag, dar `n rest,
faian]\, gresie, rigips, parchet, tot ce
vre]i! Eu s`nt cel mai mare t`mplar din-
tre faian]i[ti!

O.V.: {tiam c\ ave]i la Re[i]a a tel-
ier de t`mpl\rie [i folosi]i instrumente

cu laser pentru t\ierea lemnului. Dar
sloganul dumneavoastr\ era: „S`nt
cel mai mare muzician dintre
t`mplari”, completat, de c\tre al]ii, `n
replic\, de „E[ti cel mai mare t`m plar
dintre muzicieni”. V-a pl\cut s\ fi]i
lider, s\ fi]i „cel mai mare”?

S.P.: ~mi pl\cea. {i `n liceu, trebuie
s\ recunosc c\ `mi f\cea pl\cere c\ am
trupa mea. Mai ales c\ n-aveam voie.
Cred c\ mi-a pl\cut s\ fiu bun `n tot ce
nu aveam voie s\ fac. La un moment
dat, `mi amintesc, s-a schimbat di rec ]iu -
nea [i a venit un profesor Cri[an, care
nu numai ca nu ne persecuta pentru jaz-
zul nostru, ba chiar ne-a pus pe scen\
[i-a `nceput s\ ne promoveze. La
serb\rile [colii anun]a: „O s\ vin\ trupa
lui P\u]a!” {i noi am `nceput s\ diver-
sific\m repertoriul. Aveam [i piese din
astea, germane sau austriece folclorice.
Era, cum s-ar spune, un fusion jazz.

MMaammaa  [[ttiiaa  ddee  uunnddee  ss\\  mm\\
iiaa::  ddee  ll`̀nngg\\  ccoonnttrraabbaass!!

O.V.: C`nd era]i mic, v-a]i con-
fec]ionat din sfori [i sc`nduri un ins -
trument de c`ntat...

S.P.:A, da! Aveam vreo patru, cinci
ani. Mi-am f\cut eu un soi de ]ambal.
Am b\tut ni[te cuie `ntr-o sc`ndur\ [i-am
legat ni[te s`rme pe care le-ncordam, le
ciupeam [i le loveam. Fiindc\ m\ lua -
ser\ ai mei la o nunt\ unde-am v\zut pe
unul care c`nta la ]ambal [i mi-a pl\cut
grozav! Dar mi-am f\cut [i fluiere dup\
aceea! C`nd veneau trupele de muzic\
folcloric\ din F\get sau Caransebe[,
eu nu m\ jucam cu ceilal]i copii, `n cur -
tea bisericii. Locul meu era l`ng\ con-
 trabas! Seara, c`nd se f\cea `ntuneric,
mama [tia de unde s\ m\ ia: de l`ng\
broanc\! A[a-i zice contrabasului, fiind -
c\ scoate ni[te sunete grave, iar eu eram
efectiv fascinat de instrumenti[tii aceia!

LLaa  ssff`̀rr[[iittuull  lliicceeuulluuii  mmii--aamm  ddaatt
sseeaammaa  cc\\  ff\\rr\\  mmuuzziicc\\  nnuu

pot  tr\i
O.V.: A]i avut trup\ `n liceu, cor,

dup\ Conservator. ~n mod tradi ]io nal,
crea]ia se asociaz\ cu `nsingurarea.

S.P.:O, nu! Niciodat\ n-am putut fi
un introvertit! Muzica vine tocmai ca o
necesitate interioar\ de a te exprima. {i
atunci trebuie s\-]i g\se[ti mij loa cele
prin care po]i s\ te na[ti `nspre ceilal]i.
Muzica n-are nimic de-a face cu
`nchiderea. Nimeni nu compune mu zic\
pentru el `nsu[i! N-am cum s\ fiu un in-
trovertit, c`nd sensul vie]ii mele e de-a
comunica [i-a crea!

O.V.: Crede]i c\ pentru asta v-a]i
n\scut sau v-a]i construit singur,
trep tat, sensul `n via]\?

S.P.: Am devenit con[tient de sen-
sul vie]ii mele destul de t`rziu. Abia la
sf`r[itul liceului mi-am dat seama c\
f\r\ muzic\ nu pot tr\i. P`n\ atunci eram
fascinat de acele c\r]i de-aventuri.
Bine`n]eles c\ treaba asta, cu scrisul ro-
manelor poli]iste, cu care `mi `m pu iam
timpul [i g`ndurile a r\mas undeva, `n
urm\. Dar am g\sit peste ani un ma nu-
scris. ~n pod! Exact a[a cum Doru
Moraru (n.r.: dirijor al Filarmonicii
din Ia[i) a g\sit o lucrare de-a mea, `n
manuscris, pe care am f\cut-o la 13 ani.
Era cu Ave Maria. Studiam pe atunci
cu Carol Tirier, un profesor ex traordi-
nar, care tr\ie[te [i-acum `n Germania
[i cu care m\ v\d uneori. El `ncepuse
pe-atunci s\ fac\ muzic\ foar te serioas\
cu mine. ~mi preda despre arta
Rena[terii, despre Madrigalul de la
1500. {i `mi d\dea de lucru, a[a c\ la un
Cr\ciun, a fost extraordinar de im pre-
sionat c\ la v`rsta aceea, reu[isem s\
compun ceva `n stil Palestrina (n.r.:
compozitor de muzic\ sacr\ `n Re na[ te -
re). Acel manuscris l-a g\sit Doru
Moraru [i l-a pus pe disc! Deci exist\,
poate fi ascultat\, al\turi de piesele me -
le! Sigur, e `n stilul Palestrina, deci s-
ar zice c\ nu-i original\, dar acum a[
vrea eu s\ pot compune, de pild\, `n
stilul lui Brahms.

O.V.: Romanul poli]ist era `n
stilul bro[urilor de-aventuri?

S.P.:Am inventat pe-acolo o mul ]i -
me de criminali [i de detectivi! C`nd am
g\sit manuscrisul [i l-am citit, am r`s cu
lacrimi. Fiindc\ aveam un stil ta re haios
[i cu accente absurde, ironice. Aveam,
de pild\, o fraz\ precum: „{i-a tunci,
fiorosul criminal, cu-o m`n\ scoa se-un
pistol [i cu cealalt\, zise”. Acum scriu
poezie haiku. Dar de la v`rs ta aceea
sim]eam nevoia interioar\ de-a z\misli.

Dau  din  coad\  c`nd  fac  un
bine!

O.V.: De ce a]i desfiin]at `n ’76
propriul dumneavoastr\ cor?

S.P.:Am fost nevoit! Era o politic\
idioat\ a Ministerului de ~nv\]\m`nt,
c\ reduceau num\rul de studen]i tot mai
mult. Au fost oameni care au s\rit pe
mine, s\ m\ lin[eze, c`nd le-am zis:
„Copii, asta e ultima noastr\ `nt`lnire.
N-avem cum continua f\r\ s\ sc\dem
standardele”. Din 40 de oameni, ajun -
se sem cu 26. Ne-am `nt`lnit acum, ia -
r\[i. Au venit din Argentina, din
Ca na da, din Israel, s\ se `nt`lneasc\
corul „Animosi” dup\ 40 de ani.

O.V.: ~n America a]i avut vreo 11
slujbe, dar toate onorabile – a]i pre-
dat la cinci universit\]i.

S.P.: Doar la `nceput a fost mai
greu. Eu g\sisem ca organist de lucru la
o biseric\. A[a, aveam unde s\ stau, fi-
indc\ duminica c`ntam la slujb\. Dar
am `nt`lnit un rom=n, care era medic. El
m-a angajat ca [ofer particular, s\-l duc
s\-[i viziteze pacien]ii la domiciliu [i-
mi d\dea 100 de dolari pe zi!

O.V.: Dup\ ce a]i devenit direc-
torul Orchestrei din New Jersey, a]i
sus]inut c`teva burse, pentru ro m=ni.
De ce-a]i f\cut-o?

S.P.: N-am voie s\ dau nume, dar
am `nt`lnit copii excep]ionali care aveau
nevoie de ajutor! Poftim, dac\ vre]i, am
f\cut-o din egoism! Din pur egoism!
~mi face pl\cere s\ fac bine. |sta-i

adev\rul. Pasiunea mea cea mai mare
este s\ dau, s\ ofer! Dau din coa d\ c`nd
fac un bine! Deci e o pl\cere de om
egoist! Au fost copii foarte buni, cu care
m\ m`ndresc acum [i care-au venit s\
studieze `n universit\]i americane [i, la
un moment dat, se vedeau nevoi]i s\
plece, fiindc\ nu aveau bani. {i-am spus:
„Nu! Stai la mine ̀ n cas\ [i-]i pl\tesc eu
tot! N-ai voie s\ te `ntorci!”

S`nt  un  simplu  instrument  `n
m`na  lui  Dumnezeu

O.V.: A]i sim]it vreodat\ pasa cre-
 atoare ca pe-o posedare?

S.B.:Dar ce crea]ie? Despre ce cre -
a]ie poate fi vorba c`nd Dumnezeu a
creat fiin]a uman\? Nu! Noi ar trebui s\
invent\m alt cuv`nt pentru ceea ce fa -
cem! Ce cre\m noi? Poate imit\m na -
tura deja creat\, poate fabric\m,
re a ranj\m, redescoperim ceea ce este
deja dat... Noi, oamenii, poate comitem
o simfonie, dar n-o cre\m noi! Noi nu
putem face miracole, fiindc\ adev\rata
crea]ie, aceasta este, miracolul!

O.V.: Cum arat\ Dumnezeul dum-
 neavoastr\?

S.P.: Eu cred ̀ ntr-un Dumnezeu as-
 cuns, `n unul care nu m\ las\ s\-l g\ -
sesc. ~l caut, `l simt, m\ conduce, m\
judec\, m\ iart\, dar `n nici un caz nu e
Dumnezeul propov\duit de vreo Bise -
ri c\. Am studiat toate religiile posibile
[i am credin]a c\ Dumnezeu nu vrea,
de fapt, s\-l cunoa[tem a[a cum vrea o
Biseric\ s\-l cunoa[tem! Dac\ ar fi vrut
s\-l cunoa[tem, atunci, logic, ar fi ve -
nit! M\car s\ ne vad\: „Iat\, eu s`nt
Tat\l t\u!” Dar n-a f\cut asta [i am con -
vingerea c\ are lucruri mai importante
de f\cut dec`t s\ se plimbe printre oa-
 meni. Am studiat [i cre[tinismul, [i is-
 lam ismul, [i budismul [i o gr\mad\ de
al te religii. Dar de la un punct, mi se par
toate la fel: nu `ncearc\ s\ ajung\ la
Dumnezeu cel real; `n schimb, confec -
]ioneaz\ ele `nsele un dumnezeu, c\ se-
a junge la paradoxul c\ Dumnezeu e
creat de Om, iar nu viceversa. Eu `i
mul]umesc pentru miracolul c-am `m p-
li nit 70 de ani, pentru toate lucrurile fru-
moase, fericite sau triste pe care nu le
`n]eleg.

O.V.: Crede]i c\ f\r\ oameni,
Dum nezeu ar mai exista?

S.P.: P\i a existat. Pentru c\ omul a
ap\rut `ntr-un anumit moment al evo lu -
 ]iei universului [i atunci, sigur c-a exi-
stat ceva `naintea noastr\, a[a cum va
exista [i dup\ noi. Convingerea mea e
c\ prima cauz\ [i ultimul efect ne s`nt
interzise. Noi nu s`ntem construi]i `n a[a
fel `nc`t s\ le `n]elegem. Nu e `n firea
noastr\, `n structura noastr\ s\ pricepem
astfel de lucruri. Limitele noastre
umane cred c\ s`nt stabilite de la
`nceput.

Nu  [tiu  ce-o  s\  fie,  dar  [tiu
c\  am  fost!  Asta  [tiu  precis!

O.V.: Atunci, momentul crea]iei
este unul de inspira]ie divin\?

S.P.: O, da! G`ndesc la fel ca Bach
care spunea: „S`nt un simplu instrument
`n m`na lui Dumnezeu”. Eu cred c\ El
este deasupra mea, m\ `ndrum\, m\ co -
recteaz\ [i m\ inspir\. Am `n perma-
nen]\ aceast\ senza]ie c\ eu s`nt ur m\ rit
[i purtat de m`n\ c\tre ceva. Ce `n seam -
n\ s\ compui muzic\? ~nseamn\ s\

alegi. Ai la dispozi]ie infinitul s-alegi
din el. Ca `ntr-o fraz\: dup\ „[i” pot s\
pun orice cuv`nt vreau. Dar pe care-l
aleg? E ca [i cum a[ avea `n permanen]\
r\sp`ntii, iar eu trebuie s\-mi aleg o
cale! A compune sau a crea `nseamn\ s\
te afli `n fa]a infinitei op]iuni. {i atunci
simt c\ cineva e l`ng\ mine [i-mi spune:
„Asta trebuie s-alegi! Asta e nota care-
]i trebuie! |sta-i cuv`ntul ca re-]i tre-
buie!” S`nt `n permanen]\ ghidat de
Cineva.

O.V.: Cineva?
S.P.:Da, pentru c\ n-a[ putea spu ne

c\ aici e neap\rat m`na divin\. Fiind c\
nu `n]eleg! De ce s\ fiu tocmai eu ̀ ndru-
mat de Dumnezeu? Nu ̀ nteleg! Eu doar
m\ bucur c\ se `nt`mpl\. {i se `nt`mpl\,
iat\, c\ memoria mea devine din ce `n
ce mai bun\! C`nd vin la Ia[i, `mi sun
to]i prietenii. Iar numerele lor de tele-
fon `mi apar dintr-o memorie pe care
nici nu [tiu c-o p\strez. Fiindc\ nu mi le
notez [i totu[i s`nt plecat de 30 de ani
de-aici. S`nt numere de telefon care nici
nu mai exist\! Maestrul Stoia e mort de
20 de ani, dar eu `i [tiu nu m\ rul!
„unu,unu,unu,opt,unu”. C\-i do, do, do,
do, do! (intoneaz\) Am uitat partitura
acas\ [i m-am trezit `n fa]a orchestrei cu
alta. Zic: „Ce m\ fac eu acuma? C\ n-
am mai c`ntat lucrarea asta de 15 ani!
Hai s\ v\d ce mai [tiu din ea!” {i-am
citit toat\ lucrarea f\r\ s\ `ntorc o
pagin\!

O.V.: Spunea]i de miracolul c-a]i
`mplinit 70 de ani.

S.P.: Da, pentru c\ via]a e un dar.
Mor tineri de 18 ani, iar eu am trecut,
iat\ de 70!  De ce am tr\it at`t? De ce
m\ ]ine `n via]\? Nu [tiu. Habar n-am
ce-o s\ fie dup\ moarte. De ce s\-mi
confec]ionez eu o idee de iad [i de rai?
Eu habar n-am [i nu vreau s\-mi con-
struiesc artificial r\spunsuri. Nu [tiu ce-
o s\ fie, dar [tiu c\ am fost! Asta [tiu
precis! S\ v\ povestesc ceva, dac\ m\
l\sa]i! ~n ’70 am studiat `n Italia, la
Siena, compozi]ia muzical\. Iar un pri-
eten m-a luat pe mine [i pe ni[te colegi
s\ ne arate via lui taic\-s\u din Tos ca -
na. Am mers [i-am stat un weekend
acolo. Era un sat mai devzoltat, de vreo
mie de familii cu ni[te case din acelea,
specific italiene[ti, cu sc\ri de marmu r\.
Ei bine, `n duminica aceea, plim b`n du-
m\, am zis deodat\: „Dumnezeule, eu
cunosc locul \sta!” {i tot merg`nd, am
ajuns la o cas\. „Dac\ dup\ col]ul \sta,
scara e rupt\ a[a cum o v\d `n capul
meu, Dumnezeule, am s\ `nnebunesc!”
(pl`nge) {i-a[a era! Am zis `n g`ndul
meu, „Doamne, ce faci cu mine? Eu am
fost aicea, am murit [i-am `nviat.”
(strig`nd) ~n momentul acela s-a deschis

o u[\ [i-o femeie a f\cut „Aaaah!” c`nd
m-a v\zut [i-a c\zut. Era convins\ c\
s`nt nepotul ei, care a murit `n iarna lui
’43, `n timpul R\zboiului, exact c`nd
m-am n\scut eu. Las pe al]ii s\ explice
chestia asta! {i mi se `nt`m pl\ [i alte lu-
cruri. Uneori, pur [i simplu [tiu cu o se-
cund\ `nainte ce se va `n t`m pla. C\ se
va deschide u[a, c\ va ap\rea tam-
nesam un om care-mi va spune ceva...
De vreo 20 de ori tot mi s-a `n t`mplat
asta... Dar nu [tiu ce `nseamn\! Nu
vreau s\-mi confec]ionez explica ]ii. Pur
[i simplu m\ bucur de miracolele astea.
Eu nu vreau s\ [tiu de dinainte. Nu
vreau s\ cred, ca unii dintre prie te nii
mei, c\ via]a e un preludiu pentru
altceva.

O.V.: V-a fost vreodat\ fric\?
S.P.: Nu. Chiar nu. Nici m\car c`nd

eram copil. Am 11 fracturi pe mine.
S`nt f\cute p`n\ la v`rsta de 12 ani.
Eram Tarzan. Umblam din copac `n
copac. Am clavicula rupt\, am piciorul
st`ng rupt, am avut coastele rupte. De
ce? Fiindc\ eram un neast`mp\rat c\  ruia
nu-i era fric\ de nimic. To]i copiii
s\reau dintr-un anumit loc `n ap\. Eu
am s\rit de pe pod `n cu totul alt loc,
f\r\ s\ [tiu c\ acolo erau bu[teni. Am in-
trat cu capul `ntr-un copac din \la, de
spunea doctorul c\ numai un centi me -
tru de-ar fi fost altfel... Fiindc\ nu nu -
mai c\ mi s-a luat toat\ pielea, dar mi-a
plesnit capul ca un pepene. Am ie[it la
suprafa]\ plin de s`nge, iar copiii, c`nd
m-au v\zut a[a, au fugit! M-au l\sat
acolo! Norocul meu e c-am r\mas le [i -
nat cu fa]a `n sus. {i-am stat `n com\
cinci zile, iar mama nu s-a dezlipit de
l`ng\ mine. Doctorii nu mi-au dat nici o
[ans\. Aveam zece ani [i capul plesnit
`n form\ de stea, ca un ou spart. Dar
dup\ cinci zile m-am trezit [i-am spus:
„De ce nu-mi da]i ceva s\ m\n`nc? Nu
mai pot de foame!” Iar mama a c\zut `n
genunchi. N-a r\mas nici un efect se-
cundar! Medicii au spus c\-i un mi ra -
col, fiindc\ aveam multiple fracturi
craniene. Deci niciodat\ nu mi-a fost
fric\! {i nu-mi pot `nchipui c\ s-ar fi
putut ca eu s\ nu fiu, s\ nu fi tr\it tot ce-
am tr\it, s\ nu fi v\zut toate lu cru ri le pe
care le-m v\zut. Cum adic\ s\ nu le fi
cunoscut?!  {i nici acum, ̀ n nici un caz,
nu mi-e fric\ de moarte. ~n nici un caz!
Nu [tiu ce-o s\ fie, dar eu mor de curi-
ozitate!

Oana  OLARIUO
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� interviu cu dirijorul [i compozitorul Sabin P\u]a

Noi, oamenii, poate comitem o simfonie, dar n-o cre\m noi!

Oriunde se duce, `nt`lne[te copii de ai s\i. „«S`nt bunic,
pensionar. Mai c`nt numai uneori», `mi spun. ~ns\ eu

`i v\d pe to]i a[a cum erau c`ndva, tineri [i plini de via]\,
elevii mei talenta]i! «Maestre, nu v-a]i schimbat deloc», `mi
zic ei, iar eu le r\spund: «Ei, nu m\ jigni]i, sigur c\ m-am
schimbat»”. E un perfec]ionist, ve[nic nemul]umit de sine.
Cuvintele lui Sabin P\u]a ba coboar\, ba urc\, ondul`ndu-
se ca o vi]\ de vie printre acordurile orchestrei. El e diri-
jorul onorific, adic\ pe via]\, al Filarmonicii din New
Jersey, c\reia i-a devenit director artistic din ’86. A predat
[i `n Ia[i, la Universitatea de Arte, a fondat aici corul Ani-
mosi. Dar `n Statele Unite a primit premiul „Martin Luther
King jr.”, echivalentul unui Oscar al muzicii clasice.
Cet\]ean de onoare `n Pleinfield, ziua de 7 mai `i este
dedicat\ acolo. Numele lui se afl\ `n „Who’s Who in
Music”, ceaslovul editat de Cambridge, s\ p\streze
memoria oamenilor mari. Al\turi de Mircea Eliade, face
parte dintre cei „2000 de americani notabili” desemna]i
de Institutul Biografic American. Dar acesta e omul definit
cu cerneal\ pe diplome precum cea de „doctor `n
muzic\”, oferit\ de Institutul Londonez pentru Cercetare
Aplicat\. Cel din fa]a mea r`de, pl`nge, tace, fredoneaz\,
strig\, sau `[i las\ vocea s\ se sufoce `n aer, `mi a[az\
m`na s\-i simt urma celor cinci zile de com\ cristalizate ca
o floare de ghea]\, `n basorelieful cre[tetului [i m\ prive[te
mereu, drept `n ochi. M\ simt ca un [arpe pe care-l pa[te
c`ntul unui fachir.

O.V.: Via]a de artist v-a deschis
dorul de duc\?

S.P.: Nu. ~n America am plecat
for]at de `mprejur\ri. C`nd Andreea
mea a g\sit un microfon sub masa din
buc\t\rie, am luat decizia s\ plec. Am
fost [ocat. Nu m\ a[teptam la asta, fi-
indc\ eram membru de Partid, eram
prieten cu politrucii de-aici, m\ cu no[ -
teau to]i. Dar cu toate astea, `n ciu da
faptului c\ m\ [tiau, iat\ c\-i in te resa
totu[i [i ce vorbesc `n cas\. P`n\ la
urm\, probabil c\ se spionau `ntre ei,
a[a c\ n-aveau de ce s\ se dea `n l\turi
s\ m\ spioneze [i pe mine.

O.V.: De ce era]i urm\rit?
S.P.: Nu [tiu! Poate c\ au `nv\]at

de la ru[i s\ spioneze pe oricine. Ha -
bar n-am, fiindc\ am cerut dosarul, dar
mi-au r\spuns c\ nu g\sesc dosarul
meu. Muzica mea a fost [tears\! Ame r-
i canilor nu le venea s\ cread\ c\ dis-
curile mele au stat ̀ ntr-o lad\, la Ji la va.
Eu am primit cet\]enie fiindc\ un pre ot
din Ia[i, care avea parohie `n New Jer-
sey, a spus c\ s`nt persecutat `n ]ar\
pentru faptul c\ am compus mu zi c\ re-
ligioas\.

M\  sim]eam  ca  atunci  c`nd
`]i  prive[ti  copilul,  dar  n-ai
voie  s\  spui  c\-i  al  t\u

O.V.: Nu v-a fost fric\ pentru fa-
milia dumneavoastr\?

S.P.: Ba da! Fiindc\ [tiam ce se
poate `nt`mpla. Am a[teptat doi ani p` -
n\ ce am reu[it s\ ne reunim. La aero-
port, Andreea nici nu m-a recunoscut.
Odat\, mi-a povestit so]ia c-a `ntrebat-
o cineva: „Oare ce face tat\l t\u?” A
r\spuns: „Nu [tiu. Poate c-a murat!”
Voia s\ zic\ c-am murit. Veneau la so -
]ia mea de dou\ ori pe lun\ ofi]eri de
securitate [i-i spuneau s\ divor]eze, fi-
indc\ a[a cum am tr\dat ]ara, o s-o
tr\dez [i pe ea. Dar am avut [i mul]i
prieteni. S\ v\ spun ceva: un om poa -
te tr\i f\r\ familia sa, f\r\ p\rin]i, co pii,
so]ie, dar nu poate tr\i f\r\ prie teni! Eu
s`nt orfan f\r\ ei! P`n\ la urm\, oa-
menii legii n-au dat-o afar\ p`n\ cu
dou\ luni `nainte s\ plece. Deci au fost
presiuni, dar nu ca la al]ii. {tiam c\
unii pierdeau cas\, serviciu, tot!  La
noi n-a fost a[a. Doar timp de 20 de ani

am f\cut at`tea pentru Ia[i... Am
`nt`lnit oameni cu func]ii, dar ca re erau
extraordinari ̀ n umanitatea lor. Pe dea-
supra erau comuni[ti care se b\ teau `n
piept, dar pe din\untru aveau o demni-
tate, o ]inut\ moral\ care nu-i l\ sa s\
fac\ r\ul. Am `nt`lnit mul]i co mu ni[ti
care nu erau t`mpi]i. Cu ei pu team
vorbi chiar [i despre faptul c\ nu-i `n
ordine ce se `nt`mpl\ cu proprietatea
privat\. Erau de acord cu mi ne.

O.V.:Era]i `ntr-adev\r persecu-
tat `n ]ar\?

S.P.: Ei, n-a min]it chiar p\rintele,
fiindc\ eu compuneam muzic\ religioa -
s\, `ntr-adev\r, care se c`nta la Mi tro -
po lie, dar n-aveam voie s-o semnez
de c`t cu pseudonim. M\ sim]eam ca
atunci c`nd `]i prive[ti copilul, dar n-ai
voie s\ spui c\-i al t\u.

O.V.: A]i ]inut leg\tura cu prie -
te nii dup\ ce a]i plecat?

S.P.: Da. T`njeam dup\ ei. Vor-
 beam cifrat cu Vasile Vasilache. ~i tri -
miteam o partitur\ [i aia era o
scri soare. El o descifra [i `mi trimitea
`na poi alt\ partitur\.

„S`nt orfan f\r\ prietenii mei”



OPINIA VECHE: Din ce era f\ -
cut primul dumneavoastr\ lan de se -
ca r\?

SABIN P|U}A: Era devreme c`nd
l-am descoperit. De fapt, eu citesc car -
tea asta o dat\ la cinci ani. Nu m\ iden-
tific cu personajul, dar m\ simt apropiat
de stilistica foarte colocvial\ a c\r]ii.
M\ capteaz\ cu aceast\ c\ldur\ pe care
o transmite, fiindc\ e ca o discu]ie `n
buc\t\rie, cu bunica sau cu fratele. Eu
am crescut `ntr-un sat de b\n\]eni. Ma -
ma nu mi-a spus o singur\ dat\ c\ m\
iube[te! Dar [i-ar fi t\iat m`inile pentru
mine. A[a-s b\n\]enii. Numai `n somn
m\ s\ruta mama. Citind cartea asta,
sim ]eam c\ldura, deschiderea, `mi d\ dea
senza]ia confesiunii lipsit\ de fasoane.
Iar eu aveam [i anumite veleit\]i de
scri itor.

O.V.: ~nchipuia]i aventuri?
S.P.: ~mi pl\ceau grozav romanele

poli]iste [i cele de aventuri. La 12 ani
am scris primul meu roman poli]ist. ~n -
ghi]isem pe ner\suflate „Aventurile
sub marinului Dox” [i altele de felul
acesta. ~mi amintesc cum furam din

piv ni]\ ]uica bunicii [i-o vindeam ca s\-
mi cump\r bro[urelele astea, care ap\ -
reau lunar, cu tot felul de pove[ti. Cred
c\ m\ atr\geau `n primul r`nd pen tru c\
erau interzise. {ti]i cum este, fructul
oprit e mai valoros dec`t acela pe care-
l g\se[ti pe toate drumurile.

Am  scris  numai  prostii,  dar
tot  am  luat  examenul

O.V.: Apropo de fructe oprite, `n
liceu avea]i o trup\ de dixieland. De
unde f\cea]i rost de piese occidenta -
le?

S.P.: O, da, jazzul era fructul meu
oprit [i preferat. ~n clasa a zecea m-au
dat afar\ din [coal\ fiindc\, `mpreun\ cu
band-ul meu, c`ntam jazz. Cum am
f\cut rost de piese? Foarte simplu! Ta t\l
meu era notar `n Re[i]a [i avea un pri-
eten evreu, care-a plecat de acolo fi-
indc\ se `nsura. {i ne-a l\sat un scrin, un
birou, ni[te tablouri, ni[te c\r]i [i, n-o s\
crede]i, un patefon „His Master’s
Voice”, din \la cu manivel\! Iar pe l`n -
g\ patefonul acela erau [i ni[te discuri

de dinainte de R\zboi, din acelea pe ca -
re, dac\ le sc\pai pe jos, se f\ceau
]\nd\ri! {i ce era pe discurile alea?! Era
Louis Armstrong [i jazz timpuriu.

O.V.: Repeti]iile le f\cea]i la dum  -
neavoastr\ acas\?

S.P.: Bine`n]eles! Era prin ’56,
aveam vreo 13 ani [i un pian care nu se
mai putea acorda, dar pentru dixieland
era perfect. Iar pe vremea aceea, Re[i]a
era plin\ de nem]i [i to]i f\ceau muzic\
acas\. {i-atunci colegii mei nem]i se-a -
du nau la bunica `n pivni]\, unde capi-
tonasem intrarea [i pere]ii cu ni[te
sal te le [i c`ntau `mpreun\ cu mine: eu,
la pian, dar aveam `n trup\ [i trombon,
trompet\, tub\ [i tobe. La tobe era un ]i -
gan extraordinar – un fel de }\nd\ric\
c\ruia `i trecea muzica prin vene, ca fo -
cul. Dar `n ciuda m\surilor noastre de
precau]ie, ne-a p`r`t cineva [i `ntr-o di -
minea]\, c`nd ie[eau copiii de la mine,
fiindc\ lucram seara, dup\ ora  opt, ze -
ce, ne-am trezit cu directorul adjunct. A
doua zi, mare [edin]\ cu UTM-ul (n.r.:
Uniunea Tineretului Muncito resc) [i
ne-au dat afar\ pentru o s\p t\ m` n\.
Norocul a fost c\ tat\l meu era con cen-
trat pentru o lun\ de zile la Lu goj [i n-
a aflat. C\ mo[ P\u]a m-ar fi omor`t!

O.V.: Cursurile de muzic\ din
tim pul liceului le-a]i urmat „clandes -
tin”. Tat\l dumneavoastr\ `nchidea
ochii sau n-avea habar?

S.P.: P\i nu prea [tia ce f\ceam. El
zicea: „Nici vorb\ de muzic\, auzi?”.
}inea mor]i[ s\ fiu avocat sau arhitect.
Fiindc\ lui i-ar fi pl\cut s\ fie asta [i n-a
putut. A f\cut doar c`teva clase de liceu
[i-a trebuit s\ se retrag\. A[a c-a ajuns
notar la Prim\rie, dar toat\ via]a a su -
ferit. Zicea: „M\i, eu nu s`nt un despot!
Nu s`nt un zbir! Eu `]i dau voie s-alegi!
Avocat sau arhitect!” Eram `n clasa a
[aptea. Dar p`n\ la urm\ l-am convins
s\ m\ lase s\ dau examen la Liceul de
Muzic\ din Timi[oara. El era prieten
cu Ion Rom=nu, care deja era un mare
nume acolo, director al Filarmonicii [i
director la Liceul de Muzic\. A[a c-am
dat examen, dar el i-a spus prietenului
Rom=nu: „Mai las\-m\ s\-l pun s\ dea
examen [i la cel\lalt! Eu vreau totu[i s\-
l fac avocat ori arhitect.”

O.V.: Nu v-a]i g`ndit s\ pica]i in -
ten]ionat?

S.P.: Da’ sigur! }in minte c-am f\ -
cut un examen c`t se poate de idiot, c-am
scris numai prostii `n lucrarea de la Ro -
m=n\. Culmea e c\ tot am luat exame -
nul. De ce? Cu pile, c\ taic\-meu `i
cu no[tea pe to]i de-acolo [i n-am avut
`n cotro [i-am f\cut patru ani de matem-
ati c\. Dar el ce n-a [tiut? C\ eu, dup\-a -
mia za, m\ duceam la ore la Liceul de
Muzic\ din Re[i]a, care acum ̀ mi poar -
t\ numele. Aveam noroc fiindc\ d`nsul
se `ntorcea de la serviciu noaptea, la
zece. Iar eu de la trei p`n\ la opt pu team
s\ m\ duc lini[tit la ore, la cel\lalt liceu.
Mama, s\raca, se lupta cu ea `n s\[i din
cauza mea, fiindc\ era foarte credin-
cioas\ [i nu-i pl\cea s\ mint\. {tia totu[i
c\ dac\ taic\-meu ar fi aflat, m-ar fi sno-
pit `n b\taie, a[a c\ m\ acoperea mereu
[i se ruga la Dumnezeu s\ o ierte. C`nd
am terminat, m-am dus la tata cu cele
dou\ diplome [i i-am ar\ tat-o pe cea de
la Real\: „Uite, pe asta s-o pui mata `n
ram\, c\ mie nu-mi trebuie. Eu m\ duc la
Conservator!” „Du-te tu, c\ \ia pe tine te-
a[tept\-acolo!”, mi-a spus. Pe vremea
aceea, la examen se prezentau cam 22
pe un loc [i era convins c\ n-am s\

reu[esc.

Tata  a  murit  [i  nu  mi-a  spus
vreodat\  c-am  f\cut  o
alegere  bun\

O.V.: ~n anul acela a picat [i Ho -
ra]iu R\dulescu...

S.P.: {i g`ndi]i-v\ c\ el a ajuns asis-
tentul lui Messiaen [i este acum acade-
mician `n Fran]a, venerat de
comunitatea muzicienilor. Are „Teoria
R\ du les cu”, care explic\ o form\ de or-
ganizare matematic\ a muzicii. C`nd
`m  pli ni se 18 ani avea deja „Opus 20”,
deci era cu adev\rat compozitor. ~n anul
ace la au picat examenul o mul]ime de
viitori muzicieni talenta]i. Eu am fost,
ce-i drept, printre primii zece, care au
primit [i burs\. R\dulescu a picat fiind -
c\ avea probleme cu vocea [i n-a reu[it
s\ articuleze ni[te solfegii. Iar asta i-a
cobor`t media la 9,20 [i n-a intrat odat\
cu mine. Eu am fost `n an cu Florian
Lungu, care face emisiuni le de jazz, cu
Vasile Vasilache Jr., care a fost pri-
etenul meu cel mai bun, cu Costin
Mireanu, care face carier\ la Paris... {i
\[tia am fost noi, cei zece care au intrat
cu burs\. A fost foarte nefericit tata c`nd
m-am `ntors acas\ [i i-am zis: „Nu
numai c\ am intrat, dar am [i burs\! Nu
trebuie s\-mi dai nici un ban!”

O.V.: A trecut vreodat\ peste frus  -
trarea c\ nu i-a]i `mplinit visul?

S.P.: A murit [i nu mi-a spus vreo-
dat\ c-am f\cut o alegere bun\ sau c\-i
place vreo pies\ de-a mea sau c\ se bu -
cur\ pentru mine! Dar, ce f\cea? Ion
Baciu (n.r.: dirijor [i director al Fi lar -
mo nicii din Ia[i `ntre 1968 – 1974 [i
1982 – 1986) pleca `n tot felul de tur -
nee cu Orchestra. Eu aveam Corul meu,
„Animosi”, }u[ca (n.r.: Vincente }u[ c\,
conduc\torul forma]iei camerale ie[ene
„Musica Viva”) avea muzica lui [i mer -
geam la Bucure[ti c`te o s\pt\m`n\ [i
invadam pur [i simplu capitala cu for -
ma ]iile ie[ene. Iar dup\ aceea, concer -
te le noastre se transmiteau la televizor
[i la radio. }in minte c-am dirijat la
Ateneu! {i ie[ea mo[ P\u]a `n str\d\ [i
zicea vecinului: „S\ te duci, Johan, s\
te ui]i la televizor, s\-l vezi pe copilul
meu!”. Se l\uda la al]ii, dar mie nu mi-a
spus o dat\: „M\i, am gre[it. V\d c-ai
ales drumul t\u [i faci bine ce faci!” Ni -
ciodat\! Cornel Constantiniu, Dan
Sp\taru sau Aurelian Andreescu `mi
c`ntau muzica. Fiindc\ eu aveam activi -
tatea mea din miezul muzicii culte, dar
ajunsesem s\ fiu mai cunoscut pentru
muzica u[oar\ pe care o compuneam.
Mai ales cu piesele pe care le f\ceam
pentru Ro[u [i Negru. Avea cadrul `n
care s\-[i dea seama ca nu eram chiar
omul care-[i irose[te chemarea. Dar era
foarte m`ndru [i sever. Niciodat\ n-a re-
 cunoscut c-am avut dreptate. ~mi zicea:
„Eh, tot avocat sau arhitect ar fi trebuit
tu s\ fii...”

O.V.: Dar voca]ie pentru a[a ceva
a]i fi avut?

S.P.: Eu am talent de me[ter. Adic\
am reparat, p`n\ la urm\, patru case: trei
`n America [i una aici. Dac\-mi dai
ceva, eu `]i repar imediat. Numai la in-
stala]ii electrice nu m\ bag, dar `n rest,
faian]\, gresie, rigips, parchet, tot ce
vre]i! Eu s`nt cel mai mare t`mplar din-
tre faian]i[ti!

O.V.: {tiam c\ ave]i la Re[i]a a tel-
ier de t`mpl\rie [i folosi]i instrumente

cu laser pentru t\ierea lemnului. Dar
sloganul dumneavoastr\ era: „S`nt
cel mai mare muzician dintre
t`mplari”, completat, de c\tre al]ii, `n
replic\, de „E[ti cel mai mare t`m plar
dintre muzicieni”. V-a pl\cut s\ fi]i
lider, s\ fi]i „cel mai mare”?

S.P.: ~mi pl\cea. {i `n liceu, trebuie
s\ recunosc c\ `mi f\cea pl\cere c\ am
trupa mea. Mai ales c\ n-aveam voie.
Cred c\ mi-a pl\cut s\ fiu bun `n tot ce
nu aveam voie s\ fac. La un moment
dat, `mi amintesc, s-a schimbat di rec ]iu -
nea [i a venit un profesor Cri[an, care
nu numai ca nu ne persecuta pentru jaz-
zul nostru, ba chiar ne-a pus pe scen\
[i-a `nceput s\ ne promoveze. La
serb\rile [colii anun]a: „O s\ vin\ trupa
lui P\u]a!” {i noi am `nceput s\ diver-
sific\m repertoriul. Aveam [i piese din
astea, germane sau austriece folclorice.
Era, cum s-ar spune, un fusion jazz.

Mama  [tia  de  unde  s\  m\
ia:  de  l`ng\  contrabas!

O.V.: C`nd era]i mic, v-a]i con-
fec]ionat din sfori [i sc`nduri un ins -
trument de c`ntat...

S.P.:A, da! Aveam vreo patru, cinci
ani. Mi-am f\cut eu un soi de ]ambal.
Am b\tut ni[te cuie `ntr-o sc`ndur\ [i-am
legat ni[te s`rme pe care le-ncordam, le
ciupeam [i le loveam. Fiindc\ m\ lua -
ser\ ai mei la o nunt\ unde-am v\zut pe
unul care c`nta la ]ambal [i mi-a pl\cut
grozav! Dar mi-am f\cut [i fluiere dup\
aceea! C`nd veneau trupele de muzic\
folcloric\ din F\get sau Caransebe[,
eu nu m\ jucam cu ceilal]i copii, `n cur -
tea bisericii. Locul meu era l`ng\ con-
 trabas! Seara, c`nd se f\cea `ntuneric,
mama [tia de unde s\ m\ ia: de l`ng\
broanc\! A[a-i zice contrabasului, fiind -
c\ scoate ni[te sunete grave, iar eu eram
efectiv fascinat de instrumenti[tii aceia!

La  sf`r[itul  liceului  mi-am  dat
seama  c\  f\r\  muzic\  nu

ppoott  ttrr\\ii
O.V.: A]i avut trup\ `n liceu, cor,

dup\ Conservator. ~n mod tradi ]io nal,
crea]ia se asociaz\ cu `nsingurarea.

S.P.:O, nu! Niciodat\ n-am putut fi
un introvertit! Muzica vine tocmai ca o
necesitate interioar\ de a te exprima. {i
atunci trebuie s\-]i g\se[ti mij loa cele
prin care po]i s\ te na[ti `nspre ceilal]i.
Muzica n-are nimic de-a face cu
`nchiderea. Nimeni nu compune mu zic\
pentru el `nsu[i! N-am cum s\ fiu un in-
trovertit, c`nd sensul vie]ii mele e de-a
comunica [i-a crea!

O.V.: Crede]i c\ pentru asta v-a]i
n\scut sau v-a]i construit singur,
trep tat, sensul `n via]\?

S.P.: Am devenit con[tient de sen-
sul vie]ii mele destul de t`rziu. Abia la
sf`r[itul liceului mi-am dat seama c\
f\r\ muzic\ nu pot tr\i. P`n\ atunci eram
fascinat de acele c\r]i de-aventuri.
Bine`n]eles c\ treaba asta, cu scrisul ro-
manelor poli]iste, cu care `mi `m pu iam
timpul [i g`ndurile a r\mas undeva, `n
urm\. Dar am g\sit peste ani un ma nu-
scris. ~n pod! Exact a[a cum Doru
Moraru (n.r.: dirijor al Filarmonicii
din Ia[i) a g\sit o lucrare de-a mea, `n
manuscris, pe care am f\cut-o la 13 ani.
Era cu Ave Maria. Studiam pe atunci
cu Carol Tirier, un profesor ex traordi-
nar, care tr\ie[te [i-acum `n Germania
[i cu care m\ v\d uneori. El `ncepuse
pe-atunci s\ fac\ muzic\ foar te serioas\
cu mine. ~mi preda despre arta
Rena[terii, despre Madrigalul de la
1500. {i `mi d\dea de lucru, a[a c\ la un
Cr\ciun, a fost extraordinar de im pre-
sionat c\ la v`rsta aceea, reu[isem s\
compun ceva `n stil Palestrina (n.r.:
compozitor de muzic\ sacr\ `n Re na[ te -
re). Acel manuscris l-a g\sit Doru
Moraru [i l-a pus pe disc! Deci exist\,
poate fi ascultat\, al\turi de piesele me -
le! Sigur, e `n stilul Palestrina, deci s-
ar zice c\ nu-i original\, dar acum a[
vrea eu s\ pot compune, de pild\, `n
stilul lui Brahms.

O.V.: Romanul poli]ist era `n
stilul bro[urilor de-aventuri?

S.P.:Am inventat pe-acolo o mul ]i -
me de criminali [i de detectivi! C`nd am
g\sit manuscrisul [i l-am citit, am r`s cu
lacrimi. Fiindc\ aveam un stil ta re haios
[i cu accente absurde, ironice. Aveam,
de pild\, o fraz\ precum: „{i-a tunci,
fiorosul criminal, cu-o m`n\ scoa se-un
pistol [i cu cealalt\, zise”. Acum scriu
poezie haiku. Dar de la v`rs ta aceea
sim]eam nevoia interioar\ de-a z\misli.

DDaauu  ddiinn  ccooaadd\\  cc`̀nndd  ffaacc  uunn
bbiinnee!!

O.V.: De ce a]i desfiin]at `n ’76
propriul dumneavoastr\ cor?

S.P.:Am fost nevoit! Era o politic\
idioat\ a Ministerului de ~nv\]\m`nt,
c\ reduceau num\rul de studen]i tot mai
mult. Au fost oameni care au s\rit pe
mine, s\ m\ lin[eze, c`nd le-am zis:
„Copii, asta e ultima noastr\ `nt`lnire.
N-avem cum continua f\r\ s\ sc\dem
standardele”. Din 40 de oameni, ajun -
se sem cu 26. Ne-am `nt`lnit acum, ia -
r\[i. Au venit din Argentina, din
Ca na da, din Israel, s\ se `nt`lneasc\
corul „Animosi” dup\ 40 de ani.

O.V.: ~n America a]i avut vreo 11
slujbe, dar toate onorabile – a]i pre-
dat la cinci universit\]i.

S.P.: Doar la `nceput a fost mai
greu. Eu g\sisem ca organist de lucru la
o biseric\. A[a, aveam unde s\ stau, fi-
indc\ duminica c`ntam la slujb\. Dar
am `nt`lnit un rom=n, care era medic. El
m-a angajat ca [ofer particular, s\-l duc
s\-[i viziteze pacien]ii la domiciliu [i-
mi d\dea 100 de dolari pe zi!

O.V.: Dup\ ce a]i devenit direc-
torul Orchestrei din New Jersey, a]i
sus]inut c`teva burse, pentru ro m=ni.
De ce-a]i f\cut-o?

S.P.: N-am voie s\ dau nume, dar
am `nt`lnit copii excep]ionali care aveau
nevoie de ajutor! Poftim, dac\ vre]i, am
f\cut-o din egoism! Din pur egoism!
~mi face pl\cere s\ fac bine. |sta-i

adev\rul. Pasiunea mea cea mai mare
este s\ dau, s\ ofer! Dau din coa d\ c`nd
fac un bine! Deci e o pl\cere de om
egoist! Au fost copii foarte buni, cu care
m\ m`ndresc acum [i care-au venit s\
studieze `n universit\]i americane [i, la
un moment dat, se vedeau nevoi]i s\
plece, fiindc\ nu aveau bani. {i-am spus:
„Nu! Stai la mine ̀ n cas\ [i-]i pl\tesc eu
tot! N-ai voie s\ te `ntorci!”

SS`̀nntt  uunn  ssiimmpplluu  iinnssttrruummeenntt  `̀nn
mm`̀nnaa  lluuii  DDuummnneezzeeuu

O.V.: A]i sim]it vreodat\ pasa cre-
 atoare ca pe-o posedare?

S.B.:Dar ce crea]ie? Despre ce cre -
a]ie poate fi vorba c`nd Dumnezeu a
creat fiin]a uman\? Nu! Noi ar trebui s\
invent\m alt cuv`nt pentru ceea ce fa -
cem! Ce cre\m noi? Poate imit\m na -
tura deja creat\, poate fabric\m,
re a ranj\m, redescoperim ceea ce este
deja dat... Noi, oamenii, poate comitem
o simfonie, dar n-o cre\m noi! Noi nu
putem face miracole, fiindc\ adev\rata
crea]ie, aceasta este, miracolul!

O.V.: Cum arat\ Dumnezeul dum-
 neavoastr\?

S.P.: Eu cred `ntr-un Dumnezeu as-
 cuns, `n unul care nu m\ las\ s\-l g\ -
sesc. ~l caut, `l simt, m\ conduce, m\
judec\, m\ iart\, dar `n nici un caz nu e
Dumnezeul propov\duit de vreo Bise -
ri c\. Am studiat toate religiile posibile
[i am credin]a c\ Dumnezeu nu vrea,
de fapt, s\-l cunoa[tem a[a cum vrea o
Biseric\ s\-l cunoa[tem! Dac\ ar fi vrut
s\-l cunoa[tem, atunci, logic, ar fi ve -
nit! M\car s\ ne vad\: „Iat\, eu s`nt
Tat\l t\u!” Dar n-a f\cut asta [i am con -
vingerea c\ are lucruri mai importante
de f\cut dec`t s\ se plimbe printre oa-
 meni. Am studiat [i cre[tinismul, [i is-
 lam ismul, [i budismul [i o gr\mad\ de
al te religii. Dar de la un punct, mi se par
toate la fel: nu `ncearc\ s\ ajung\ la
Dumnezeu cel real; `n schimb, confec -
]ioneaz\ ele `nsele un dumnezeu, c\ se-
a junge la paradoxul c\ Dumnezeu e
creat de Om, iar nu viceversa. Eu `i
mul]umesc pentru miracolul c-am `m p-
li nit 70 de ani, pentru toate lucrurile fru-
moase, fericite sau triste pe care nu le
`n]eleg.

O.V.: Crede]i c\ f\r\ oameni,
Dum nezeu ar mai exista?

S.P.: P\i a existat. Pentru c\ omul a
ap\rut `ntr-un anumit moment al evo lu -
 ]iei universului [i atunci, sigur c-a exi-
stat ceva `naintea noastr\, a[a cum va
exista [i dup\ noi. Convingerea mea e
c\ prima cauz\ [i ultimul efect ne s`nt
interzise. Noi nu s`ntem construi]i ̀ n a[a
fel `nc`t s\ le `n]elegem. Nu e `n firea
noastr\, `n structura noastr\ s\ pricepem
astfel de lucruri. Limitele noastre
umane cred c\ s`nt stabilite de la
`nceput.

NNuu  [[ttiiuu  ccee--oo  ss\\  ffiiee,,  ddaarr  [[ttiiuu
cc\\  aamm  ffoosstt!!  AAssttaa  [[ttiiuu  pprreecciiss!!

O.V.: Atunci, momentul crea]iei
este unul de inspira]ie divin\?

S.P.: O, da! G`ndesc la fel ca Bach
care spunea: „S`nt un simplu instrument
`n m`na lui Dumnezeu”. Eu cred c\ El
este deasupra mea, m\ `ndrum\, m\ co -
recteaz\ [i m\ inspir\. Am `n perma-
nen]\ aceast\ senza]ie c\ eu s`nt ur m\ rit
[i purtat de m`n\ c\tre ceva. Ce `n seam -
n\ s\ compui muzic\? ~nseamn\ s\

alegi. Ai la dispozi]ie infinitul s-alegi
din el. Ca `ntr-o fraz\: dup\ „[i” pot s\
pun orice cuv`nt vreau. Dar pe care-l
aleg? E ca [i cum a[ avea `n permanen]\
r\sp`ntii, iar eu trebuie s\-mi aleg o
cale! A compune sau a crea `nseamn\ s\
te afli `n fa]a infinitei op]iuni. {i atunci
simt c\ cineva e l`ng\ mine [i-mi spune:
„Asta trebuie s-alegi! Asta e nota care-
]i trebuie! |sta-i cuv`ntul ca re-]i tre-
buie!” S`nt `n permanen]\ ghidat de
Cineva.

O.V.: Cineva?
S.P.:Da, pentru c\ n-a[ putea spu ne

c\ aici e neap\rat m`na divin\. Fiind c\
nu `n]eleg! De ce s\ fiu tocmai eu ̀ ndru-
mat de Dumnezeu? Nu ̀ nteleg! Eu doar
m\ bucur c\ se `nt`mpl\. {i se `nt`mpl\,
iat\, c\ memoria mea devine din ce `n
ce mai bun\! C`nd vin la Ia[i, `mi sun
to]i prietenii. Iar numerele lor de tele-
fon `mi apar dintr-o memorie pe care
nici nu [tiu c-o p\strez. Fiindc\ nu mi le
notez [i totu[i s`nt plecat de 30 de ani
de-aici. S`nt numere de telefon care nici
nu mai exist\! Maestrul Stoia e mort de
20 de ani, dar eu `i [tiu nu m\ rul!
„unu,unu,unu,opt,unu”. C\-i do, do, do,
do, do! (intoneaz\) Am uitat partitura
acas\ [i m-am trezit `n fa]a orchestrei cu
alta. Zic: „Ce m\ fac eu acuma? C\ n-
am mai c`ntat lucrarea asta de 15 ani!
Hai s\ v\d ce mai [tiu din ea!” {i-am
citit toat\ lucrarea f\r\ s\ `ntorc o
pagin\!

O.V.: Spunea]i de miracolul c-a]i
`mplinit 70 de ani.

S.P.: Da, pentru c\ via]a e un dar.
Mor tineri de 18 ani, iar eu am trecut,
iat\ de 70!  De ce am tr\it at`t? De ce
m\ ]ine `n via]\? Nu [tiu. Habar n-am
ce-o s\ fie dup\ moarte. De ce s\-mi
confec]ionez eu o idee de iad [i de rai?
Eu habar n-am [i nu vreau s\-mi con-
struiesc artificial r\spunsuri. Nu [tiu ce-
o s\ fie, dar [tiu c\ am fost! Asta [tiu
precis! S\ v\ povestesc ceva, dac\ m\
l\sa]i! ~n ’70 am studiat `n Italia, la
Siena, compozi]ia muzical\. Iar un pri-
eten m-a luat pe mine [i pe ni[te colegi
s\ ne arate via lui taic\-s\u din Tos ca -
na. Am mers [i-am stat un weekend
acolo. Era un sat mai devzoltat, de vreo
mie de familii cu ni[te case din acelea,
specific italiene[ti, cu sc\ri de marmu r\.
Ei bine, `n duminica aceea, plim b`n du-
m\, am zis deodat\: „Dumnezeule, eu
cunosc locul \sta!” {i tot merg`nd, am
ajuns la o cas\. „Dac\ dup\ col]ul \sta,
scara e rupt\ a[a cum o v\d `n capul
meu, Dumnezeule, am s\ `nnebunesc!”
(pl`nge) {i-a[a era! Am zis `n g`ndul
meu, „Doamne, ce faci cu mine? Eu am
fost aicea, am murit [i-am `nviat.”
(strig`nd) ~n momentul acela s-a deschis

o u[\ [i-o femeie a f\cut „Aaaah!” c`nd
m-a v\zut [i-a c\zut. Era convins\ c\
s`nt nepotul ei, care a murit `n iarna lui
’43, `n timpul R\zboiului, exact c`nd
m-am n\scut eu. Las pe al]ii s\ explice
chestia asta! {i mi se `nt`m pl\ [i alte lu-
cruri. Uneori, pur [i simplu [tiu cu o se-
cund\ `nainte ce se va `n t`m pla. C\ se
va deschide u[a, c\ va ap\rea tam-
nesam un om care-mi va spune ceva...
De vreo 20 de ori tot mi s-a `n t`mplat
asta... Dar nu [tiu ce `nseamn\! Nu
vreau s\-mi confec]ionez explica ]ii. Pur
[i simplu m\ bucur de miracolele astea.
Eu nu vreau s\ [tiu de dinainte. Nu
vreau s\ cred, ca unii dintre prie te nii
mei, c\ via]a e un preludiu pentru
altceva.

O.V.: V-a fost vreodat\ fric\?
S.P.: Nu. Chiar nu. Nici m\car c`nd

eram copil. Am 11 fracturi pe mine.
S`nt f\cute p`n\ la v`rsta de 12 ani.
Eram Tarzan. Umblam din copac `n
copac. Am clavicula rupt\, am piciorul
st`ng rupt, am avut coastele rupte. De
ce? Fiindc\ eram un neast`mp\rat c\  ruia
nu-i era fric\ de nimic. To]i copiii
s\reau dintr-un anumit loc `n ap\. Eu
am s\rit de pe pod `n cu totul alt loc,
f\r\ s\ [tiu c\ acolo erau bu[teni. Am in-
trat cu capul `ntr-un copac din \la, de
spunea doctorul c\ numai un centi me -
tru de-ar fi fost altfel... Fiindc\ nu nu -
mai c\ mi s-a luat toat\ pielea, dar mi-a
plesnit capul ca un pepene. Am ie[it la
suprafa]\ plin de s`nge, iar copiii, c`nd
m-au v\zut a[a, au fugit! M-au l\sat
acolo! Norocul meu e c-am r\mas le [i -
nat cu fa]a `n sus. {i-am stat `n com\
cinci zile, iar mama nu s-a dezlipit de
l`ng\ mine. Doctorii nu mi-au dat nici o
[ans\. Aveam zece ani [i capul plesnit
`n form\ de stea, ca un ou spart. Dar
dup\ cinci zile m-am trezit [i-am spus:
„De ce nu-mi da]i ceva s\ m\n`nc? Nu
mai pot de foame!” Iar mama a c\zut `n
genunchi. N-a r\mas nici un efect se-
cundar! Medicii au spus c\-i un mi ra -
col, fiindc\ aveam multiple fracturi
craniene. Deci niciodat\ nu mi-a fost
fric\! {i nu-mi pot `nchipui c\ s-ar fi
putut ca eu s\ nu fiu, s\ nu fi tr\it tot ce-
am tr\it, s\ nu fi v\zut toate lu cru ri le pe
care le-m v\zut. Cum adic\ s\ nu le fi
cunoscut?!  {i nici acum, `n nici un caz,
nu mi-e fric\ de moarte. ~n nici un caz!
Nu [tiu ce-o s\ fie, dar eu mor de curi-
ozitate!

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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Noi, oamenii, poate comitem o simfonie, dar n-o cre\m noi!

„Eu cred `ntr-un Dumnezeu as cuns, `n unul care nu m\ las\ s\-l g\ sesc”

O.V.: Via]a de artist v-a deschis
dorul de duc\?

S.P.: Nu. ~n America am plecat
for]at de `mprejur\ri. C`nd Andreea
mea a g\sit un microfon sub masa din
buc\t\rie, am luat decizia s\ plec. Am
fost [ocat. Nu m\ a[teptam la asta, fi-
indc\ eram membru de Partid, eram
prieten cu politrucii de-aici, m\ cu no[ -
teau to]i. Dar cu toate astea, `n ciu da
faptului c\ m\ [tiau, iat\ c\-i in te resa
totu[i [i ce vorbesc `n cas\. P`n\ la
urm\, probabil c\ se spionau `ntre ei,
a[a c\ n-aveau de ce s\ se dea `n l\turi
s\ m\ spioneze [i pe mine.

O.V.: De ce era]i urm\rit?
S.P.: Nu [tiu! Poate c\ au `nv\]at

de la ru[i s\ spioneze pe oricine. Ha -
bar n-am, fiindc\ am cerut dosarul, dar
mi-au r\spuns c\ nu g\sesc dosarul
meu. Muzica mea a fost [tears\! Ame r-
i canilor nu le venea s\ cread\ c\ dis-
curile mele au stat ̀ ntr-o lad\, la Ji la va.
Eu am primit cet\]enie fiindc\ un pre ot
din Ia[i, care avea parohie `n New Jer-
sey, a spus c\ s`nt persecutat `n ]ar\
pentru faptul c\ am compus mu zi c\ re-
ligioas\.

MM\\  ssiimm]]eeaamm  ccaa  aattuunnccii  cc`̀nndd
`̀]]ii  pprriivvee[[ttii  ccooppiilluull,,  ddaarr  nn--aaii
vvooiiee  ss\\  ssppuuii  cc\\--ii  aall  tt\\uu

O.V.: Nu v-a fost fric\ pentru fa-
milia dumneavoastr\?

S.P.: Ba da! Fiindc\ [tiam ce se
poate `nt`mpla. Am a[teptat doi ani p` -
n\ ce am reu[it s\ ne reunim. La aero-
port, Andreea nici nu m-a recunoscut.
Odat\, mi-a povestit so]ia c-a `ntrebat-
o cineva: „Oare ce face tat\l t\u?” A
r\spuns: „Nu [tiu. Poate c-a murat!”
Voia s\ zic\ c-am murit. Veneau la so -
]ia mea de dou\ ori pe lun\ ofi]eri de
securitate [i-i spuneau s\ divor]eze, fi-
indc\ a[a cum am tr\dat ]ara, o s-o
tr\dez [i pe ea. Dar am avut [i mul]i
prieteni. S\ v\ spun ceva: un om poa -
te tr\i f\r\ familia sa, f\r\ p\rin]i, co pii,
so]ie, dar nu poate tr\i f\r\ prie teni! Eu
s`nt orfan f\r\ ei! P`n\ la urm\, oa-
menii legii n-au dat-o afar\ p`n\ cu
dou\ luni `nainte s\ plece. Deci au fost
presiuni, dar nu ca la al]ii. {tiam c\
unii pierdeau cas\, serviciu, tot!  La
noi n-a fost a[a. Doar timp de 20 de ani

am f\cut at`tea pentru Ia[i... Am
`nt`lnit oameni cu func]ii, dar ca re erau
extraordinari ̀ n umanitatea lor. Pe dea-
supra erau comuni[ti care se b\ teau `n
piept, dar pe din\untru aveau o demni-
tate, o ]inut\ moral\ care nu-i l\ sa s\
fac\ r\ul. Am `nt`lnit mul]i co mu ni[ti
care nu erau t`mpi]i. Cu ei pu team
vorbi chiar [i despre faptul c\ nu-i `n
ordine ce se `nt`mpl\ cu proprietatea
privat\. Erau de acord cu mi ne.

O.V.:Era]i `ntr-adev\r persecu-
tat `n ]ar\?

S.P.: Ei, n-a min]it chiar p\rintele,
fiindc\ eu compuneam muzic\ religioa -
s\, `ntr-adev\r, care se c`nta la Mi tro -
po lie, dar n-aveam voie s-o semnez
de c`t cu pseudonim. M\ sim]eam ca
atunci c`nd `]i prive[ti copilul, dar n-ai
voie s\ spui c\-i al t\u.

O.V.: A]i ]inut leg\tura cu prie -
te nii dup\ ce a]i plecat?

S.P.: Da. T`njeam dup\ ei. Vor-
 beam cifrat cu Vasile Vasilache. ~i tri -
miteam o partitur\ [i aia era o
scri soare. El o descifra [i `mi trimitea
`na poi alt\ partitur\.

„S`nt orfan f\r\ prietenii mei”



Roata nnorocului
E duminic\, a[a c\ domnul Ma-

gop\] `[i odihne[te m`inile ]in`ndu-[i
nepo]ii pe bra]e [i vorbind cu copiii
s\i pe una din b\ncile din curte. Nu
pare s\ observe mul]imea de oameni
care mi[un\ prin fiecare col]i[or al
cur]ii sale, ci se comport\ normal, ca
[i cum ar face [i ei parte din familie. Le
r\spunde respectuos la salut [i turi[-
tilor str\ini le `ntinde chiar [i m`na.
Apoi se a[az\ [i z`mbe[te scurt c`nd
m\ vede, ca [i cum ar [ti dinainte de
ce m\ uit insistent c\tre intrarea `n atel-
ier. Acolo, a[ezate cu gura `n jos, dup\
m\rime [i dup\ model, vasele con-
fec]ionate `n atelierul familiei Ma-
gop\] a[teapt\ zile `nsorite ca s\ se
usuce. Nu s`nt ferite de ochii lumii,
din contr\, ai impresia c\ s`nt ordonate
pe rafturile mari de lemn sau scoase
afar\ la aerisit pentru cei care vor s\
afle povestea olarilor din Marginea.

De c`nd au r\mas singurii me[te-
[ugari din sat care `[i expun sau v`nd
produsele, membrii familiei Magop\]
s`nt obi[nui]i s\ lucreze sub privirile
curioase ale turi[tilor care deschid
u[a atelierului. Nu se sup\r\ atunci
c`nd le pui o `ntrebare [i nici atunci
c`nd `i consideri o simpl\ familie de
olari. De[i este o poveste pe care a
spus-o de multe ori p`n\ acum, str\-
nepotul lui Ilie Magop\] se simte m`n-
dru s\ o mai zic\ [i celor care nu [tiau
c\ `n curtea sa se ad\poste[te de peste

400 de ani me[te[ugul ol\ritului. Nu
`[i mai aminte[te cum a ̀ nceput s\ dea
via]\ buc\]ilor de lut, `ns\ [tie c\ asta
a v\zut din prima zi [i c\ a ̀ nv\]at, ase-
menea celorlalte genera]ii, `n mod
natural. „S\ fi avut vreo [apte-opt
ani c`nd am intrat pentru prima dat\ `n
atelierul p\rin]ilor mei. Sigur c\ nu
am reu[it s\ dau o form\, `ns\ este
tipul de pasiune pe care doar dac\ o
dozezi zilnic ajungi s\ faci din ea un
mod de a tr\i”, `mi explic\ rar [i r\s-
picat acesta. Crede c\ o alt\ metod\
pentru a deprinde meseria nici nu
exist\, pentru c\ [coala olarilor este
de fapt modul `n care `]i ghidezi sin-
gur m`inile, asemenea unui instinct.

B\rbatul care pare pu]in trecut
de 50 ani roste[te cuvintele clar [i
calm, iar atunci c`nd vorbe[te despre
me[te[ugul s\u, o face cu at`ta su-
flet, `nc`t ajungi s\ crezi c\ este, de
fapt, parte dintr-o poveste. A realizat
c\ e mai mult dec`t o pasiune abia du-
p\ moartea tat\lui s\u, `n 1990, c`nd
a renun]at la meseria ini]ial\, cea de
profesor. „~n sat au r\mas doar trei
olari din mai bine de 60 c`]i erau pe
vremuri. Era p\cat s\ nu pot duce
mai departe me[te[ugul”, `mi spune
acesta f\r\ urm\ de regret `n glas. ~[i
aminte[te de vremurile `n care lucra
doar c`teva ore pe zi atunci c`nd ve-
nea de la [coal\. A predat matematica
17 ani la [coala din sat, `ns\ crede c\
nu exist\ satisfac]ie mai mare dec`t

cea a crea]iei, pe care o simte zi de
zi `ntre pere]ii atelierului. „Din orice
bucat\ de lut iese altceva, alt model,
alt\ m\rime, toate `n func]ie de cum-
p\r\tori [i de vremuri.” 

Explicarea procesului propriu-zis
prin care trece argila `l face pe b\r-
batul din fa]a mea s\ `[i pun\ coatele
pe mas\ [i s\ `mi explice rar, gestic-
ul`nd `n acela[i timp. „Se `ncepe cu
extragerea argilei, pe care o g\sim
chiar aici, aproape de sat, mai apoi
trece prin ni[te malaxoare pentru a-i
scoate impurit\]ile [i o transform\ `n-
tr-o past\ omogen\ pe care o mode-
l\m la roata olarului. Procesul se `n-
cheie cu introducerea vaselor `n cup-
tor, iar arderea se efectueaz\ doar cu
lemn de r\[inoase, brad sau molid.”
Dup\ o scurt\ pauz\ `n care arat\ spre
un vas care a[teapt\ s\ se usuce, me[-
te[ugarul `mi atrage aten]ia c\ Mar-
ginea este renumit\ `n special pentru
culoarea neagr\ a vaselor, ob]inut\ `n
mod natural, prin ardere. „Exist\ do-
u\ etape: prima dintre ele este atun-
ci c`nd cuptorul arde normal, ca o sob\,
cu gurile de foc deschise [i care durea-
z\ vreo [ase ore p`n\ ajunge la tem-
peratura de 700 de grade. C`nd oalele
devin incandescente, se mai pune o
cantitate de lemn `n cuptor [i apoi se
`nchide ermetic, `n urm\toarele 12
ore av`nd loc o ardere incomplet\ a
lemnului respectiv, care degaj\ fum.”

Familia ccare dd\
suflet llutului

Cu un ochi spre atelier, domnul
Magop\] pare s\ schi]eze un z`mbet
atunci c`nd `n prag se ive[te so]ia ca-
re conduce ni[te turi[ti c\tre ie[ire [i se
opre[te pentru c`teva minute din po-
vestit. „{i so]ia lucreaz\ cu mine `n-
c\ de la 14 ani, aici ne-am cunoscut de
fapt. Pe vremea aceea, atelierul era
al tat\lui meu, iar ea tocmai se anga-
jase.” De atunci, procesul de deco-
rare `i revine `n cea mai mare parte,
modelele de pe vase fiind f\cute cu
cremenele (n.red.: piatr\ de r`u), `n
diferite forme. Devine m`ndru c`nd
`[i aminte[te c\ de atunci, de c`nd [i-a
cunoscut so]ia, nu a mai lucrat sin-
gur niciodat\, mai ales dup\ ce i s-au
n\scut [i cei trei copii. „Spun c\ am
un b\iat [i dou\ fete, dar de fapt am
mai mul]i b\ie]i, pentru c\ la gineri
tot b\ie]ii mei le spun”, caut\ s\ se
corecteze [i pune m`inile `n s`n ase-
menea unui copil.

Satisfac]ia lui cea mai mare este
c\ b\iatul s\u de 27 de ani s-a trans-
format `n cel mai de `ncredere ajutor
`n atelier, chiar dac\ ini]ial se visa eco-
nomist t`n\r, plecat din satul `n care
a crescut. A terminat Facultatea de
Rela]ii Economice Interna]ionale [i
a urmat un master `n Comer] [i Tu-
rism, `ns\ a preferat s\ r\m`n\ unul
dintre pu]inii olari din zon\. „M\ aju-
t\ enorm, mai ales dup\ ce a `n]eles
c\ via]\ lutului se d\ zilnic, `n mod
constant [i c\ nu exist\ o [coal\ spe-
cial\ pentru asta. Au mai venit copii
care f\ceau la noi ore de atelier o dat\
pe s\pt\m`n\, `ncercau [i ei s\ creeze.

~ns\ nici unul nu a devenit olar,
trebuie s\ stai aici p`n\ ajungi s\
sim]i argila cum `]i curge prin
degete”, adaug\ domnul Magop\]
z`mbind u[or. 

~ndeletniciri mmanuale
Olarul spune c\ obi[nuia s\ lucre-

ze de la cinci diminea]a p`n\ la nou\
seara, `ns\ cu fiecare zi simte c\ tim-
pul de lucru i se scurteaz\. „Cel mai
greu de suportat pentru un om `n v`rs-
t\ este s\ nu ai ocupa]ie din cauza
neputin]ei care vine odat\ cu trecerea
timpului. Eu m\ g`ndesc cu groaz\
la ziua `n care voi ie[i la pensie. Ce
voi face atunci?”, spune repede parc\
`nghi]indu-[i cuvintele. Are `ns\ no-
roc c\ tradi]ia `n familia este respec-
tat\ [i fiecare [tie c`t de important es-
te s\ fii singurul olar din zona Moldo-
vei. Recunoa[te c\ nu este o meserie
u[oar\ [i c\, `n urm\ cu mul]i ani, ola-
rii erau considera]i oameni nec\ji]i,
lucru care i-a f\cut pe tinerii anilor
’60 s\ se `ndrepte spre `ntreprinderile
sau fabricile din marile ora[e. „Noi
st\m [i iarna [i vara cu degetele `n
lut [i toate fazele de prelucrare s`nt
manuale, de la s\pat [i p`n\ la pusul
lor `n cuptor. A[a c\ este normal s\
existe pu]ini me[te[ugari ca noi `n
ziua de azi”, `mi spune `n timp ce `[i
scutur\ m`inile de parc\ [i le-ar usca.

Cu acela[i calm `n voce de la
`nceput, domnul Magop\] `mi spune
c\ este mul]umit de meseria sa pen-
tru c\ „argila are efect terapeutic, `n-
c\ nu am auzit de olari care s\ aib\
reumatism”. De acela[i efect miracu-
los pomene[te [i mama sa, Ana, care
la 81 de ani `nc\ mai ]ine minte cum
a `nceput s\ `nve]e meseria. „Acas\
la mine m-am trezit a[a, cu p\rin]ii o-
lari. ~mi amintesc c\ eram mic\, vreo
14 ani s\ fi avut, [i b\tuceam p\m`n-
tul cu picioarele p`n\ m\ dureau c\l-
c`iele”, spune b\tr`nica amuzat\ de
vechile amintiri. Crede c\ mare par-
te din olarii din sat au renun]at la `n-
deletnicire odat\ cu venirea regimu-

lui comunist, care interzicea continua-
rea me[te[ugului. „Ceau[escu ne-a
obligat s\ p\r\sim meseria, spun`nd
c\ otr\vim lumea cu oalele din lut,
s\ `i l\s\m s\ m\n`nce [i din vase din
por]elan. Familia mea `ns\ nu a re-
nun]at, so]ul meu a ajuns chiar [i la
Bucure[ti [i a spus: «Eu altceva nu
[tiu s\ fac, nici s\ cosesc, nici s\
pr\[esc» [i i-au dat autoriza]ie. P\i
nu ar fi fost p\cat ca b\iatul meu s\
nu o continue?”, spune fr\m`nt`ndu-[i
m`inile `n poal\. M\tu[a Ana se uit\
scurt la mine [i dup\ ce `i confirm c\
am trecut de 20 de ani m\ atinge
u[or pe um\r [i `mi spune: „Dac\ am
trecut eu prin r\zboi [i prin comu-
nism [i tot de-a olarilor r\m`n, asta
`nseamn\ c\ acum nu o ducem r\u.
Cerem os`nd\ de la Dumnezeu.”

M\d\lina OOLARIU

O tradi]ie pe moarte
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La o or\ de mers cu ma[ina din Suceava se g\se[te
comuna Marginea, cunoscut\ ca fiind „locul de

ba[tin\ al olarilor” `nc\ de acum 400 de ani, de c`nd
lutul se fr\m`nta cu picioarele. Din cei 60 de anic`]i
`nv\]au me[te[ugurile de la p\rin]ii [i str\bunii olari,
ast\zi au r\mas doar trei familii care duc mai
departe povestea ro]ii ce `nsufle]e[te buc\]ile de lut.
Printre cei care nu au vrut s\ lase me[te[ugul s\ le
fug\ din propriile m`ini este Gheorghe Magop\],
care a studiat intensiv meseria [tiut\ din copil\rie
abia în 1990, dup\ moartea lui Vasile Magop\],
tat\l s\u. Astfel, cel care atunci era profesor de
matematic\ a renun]at la algoritmi pentru ansamblul
semnelor `nscrise pe oalele de lut [i spune m`ndru c\
nu a regretat nici p`n\ ast\zi alegerea f\cut\. 

R\d\cinile olarilor s-au
`nfipt `n Marginea
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 curtea sa ad\poste[te de peste 400 de ani me[te[ugul ol\ritului  b\rbatul spune
c\ obi[nuia s\ lucreze de la cinci diminea]a p`n\ la nou\ seara

~ncolonate ca pentru spectacol, oalele se preg\tesc de expozi]ie

C`nd era mic\, doamna Ana c\lca lutul `n picioare

Casa Anei [i a lui Vasile Ma-
gop\], veche de aproximativ 100
de ani, cu tind\ [i cu o camer\
special\ `n care alt\dat\ era cup-
torul de ars oale este `n momen-
tul de fa]\ un muzeu de familie.
B\tr`na se ocup\ din 1990 de p\s-
trarea [i colectarea costumelor po-
pulare, dar [i a altor obiecte spe-
cifice din zona R\d\u]i. Camera
amenajat\ de aceasta este deco-
rat\ cu ]es\turi [i `mpleturi care
alt\dat\ f\ceau parte din „zestrea
fetelor bune de m\ritat” [i cu
scoar]e, l\icere [i grind\ra[e adu-
se de bunicile din sat. Tot din ex-
pozi]ia cu v`nzare fac parte [i o-
biectele din ceramic\, colierele
din m\rgele sau ou\le `ncondeia-
te lucrate de femeile din satele
al\turate.

Muzeul din
inima ceramicii



Domnul Pavel Gavril are o vi[i-
nat\ at`t de dulce, de ]i se lipe[te de
buze. Spune f\los c\ o face `n a[a fel
`nc`t „s\ o po]i duce, cu alcool din boa-
be de orez, foarte delicat”. C`nd are
musafiri, ̀ i serve[te din sticlu]a ̀ n for-
ma de vioar\ pe care o umple mereu
de fa]\ cu invita]ii, s\ vad\ c\ nu-i „`n-
doit\ cu ap\”. Spal\ sticla meticulos
[i o cur\]\ cu un [tergar de p`nz\, abia
apoi `i toarn\ p`n\ la g`t licoarea ro[i-
e pe care dup\ aceea o vars\ `n p\h\-
rele c`t degetul mic de la m`n\. 

Vrea de la toamn\ s\ se apuce [i
de p\linc\, dar dac\ `l ajut\ Dumnezeu
s\ termine p`n\ atunci viorile pe care
trebuie s\ le mai repare, c\ci asta `i
ocup\ de fapt mai tot timpul. 

Domnul Pavel Gavril face ni[te
viori at`t de frumoase, de i s-a dus ves-
tea prin toat\ Moldova. „~n regiunea
noastr\ mai era Cozmici de la F\lti-
ceni, dar a murit, [i eu am r\mas cam
ultimul, dar acu[ m\ duc [i eu”, spune
cu regret `n glas lutierul ie[ean. 

F\urirea viorilor nu a deprins-o
`ns\ nici de la tat\, nici de la bunic, c\ci
nu a fost o meserie care s\ se
transmit\. ~i place s\ spun\ c\
provine dintr-o familie de l\utari,
mo[ul lui, Cecel, „care a mers la
r\zboi `n Rusia [i nu s-a mai `ntors”,
c`nta la clarinet [i era unul dintre cei
mai buni. Lutierul `[i aminte[te cum
`i povestea tat\l lui despre el, c\ se
plimba prin p\dure, asculta cioc`rlia
[i o imita cu clarinetul cum `i suna
lui, dup\ ureche. „{i era unul Alecu
Buhai, un mo[ier care avea un ham-
bar mare `n care c`nta, tot la clarinet.
{i mo[u’ Cecel, fiind copil, st\tea
pitit dup\ o grind\ [i `l asculta, apoi
fugea acas\ [i c`nta pe prisp\ ce a
auzit el”, poveste[te lutierul, cu
vocea pu]in sc\zut\. C`nd mo[u’
Cecel [i-a dat seama c\ `i fur\ cine-
va [lag\rele, a `nceput s\ c`nte `ntr-o
„oal\ din asta mare cu ap\, ca s\ nu se
aud\”. Pe-atunci se `ntreceau
l\utarii cu `nd`rjire, conta cine e cel
mai bun. Dar [i c`nd c`nta tat\l s\u din
clarinet [i bunicul b\tea toba, „jucau
oamenii `n cr`[m\ p`n\ spre diminea-
]\”, de[i, spune el, n-au fost chiar cei
mai str\luci]i instrumenti[ti din sat. 

De lla aar\t\tor lla aarcu[
Domnul Gavril s-a g`ndit c\ avea

s\ fie profesor p`n\ la b\tr`ne]e, c\ci
pentru asta s-a preg\tit toat\ tinere]ea,
[i la 25 de ani preda deja franceza [i
rom=na `n satul natal, Valea Mare,
din Vaslui. Pe atunci citea foarte mult,
„`mi lipsea hrana spiritual\ [i `n c\r]i
o g\seam”, dar asta a fost p`n\ prin ’85,
c\ci de atunci a `nceput lut\ria [i „d\-i,
d\-i, d\-i! cu ea p`n\ `n ziua de azi”. 

A ajuns `ns\ s\ construiasc\ in-
strumentele cu coarde din hazard. ~n-
t`mplarea face c\ prin vremea aceea,
Elena, fata lui mijlocie, „un nod de
copil `n clasa a IV-a” pe atunci, s\
aib\ un concurs `n Suceava. I-a cum-
p\rat o vioar\ pu]in cr\pat\ `ntr-o par-
te, care feti]ei nu-i pl\cea deloc cum
sun\. {i-atunci a dus-o la un lutier din
Cluj, Pavel Farca[, „s-a uitat la ea,
a m`zg`lit-o el pe acolo, a b\tut-o, a
ascultat-o. «Nu! Nu este de calitate»,
zice. D\-mi 300 de m\rci [i ]i-o repar”,
`[i aminte[te fostul profesor. Maestrul
l-a rugat s\ r\m`n\ l`ng\ el trei zile, s\
vad\ cum merge treaba [i a[a au `n-
ceput cu desenul, conturul, „pac, pac,
pac, repejor”, p`n\ ce au terminat-o.
Domnul Pavel spune c\ lutierul Far-
ca[ a ghicit `n el meseria [i i-a zis,
b\t`ndu-l pe um\r, „dom’le, matale ai
m`n\ bun\!”. {i dup\ [ase luni `i su-
n\ telefonul acas\. „Domnule Gavril,
vino la Cluj s\ faci [coala de lut\rie”,
i-a r\spuns cineva ̀ n receptor. Timp de
trei luni asta a f\cut, dar oricum „pen-
tru mine era ceva ̀ nn\scut, nu pot s\-mi
dau seama ce, dar sim]eam eu ceva”.

~n [coal\ a `nv\]at multe, `ns\ [i
acum este nemul]umit de modul `n
care `i ies viorile pentru c\ mai pre-
sus de orice tehnic\ se afl\ esen]a lem-
nului. Este exact ca sc`ndurica `n care
se bate toaca la biseric\, zice domnul
Pavel. „Am fost la o m\icu]\ [i am
rugat-o s\ m\ lase s\ o iau pu]in `n
m`n\. Domnule, a[a da, are un profil
aparte”, spune lutierul ̀ ncruci[`nd bra-
]ele la piept. Toaca e f\cut\ din esen-
]\ de paltin cre] [i c`nd o ba]i pe for-
mula ritmic\ „ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta”,
„scoate o melodie a[a de pur\...”, spu-
ne domnul Pavel b\t`nd cu degetele
`n mas\ pe ritmul `n care ciocanele
de lemn lovesc toaca. 

„Vioara eeste cca oo ffemeie”
Camera de lucru a lutierului Ga-

vril e `mp`nzit\ cu viori. Instrumente
cu coarde stau ag\]ate `n cuie de-a
lungul pere]ilor din `nc\pere [i unele
stau de at`ta timp r\stignite acolo `n-
c`t [i-au l\sat amprenta pe zid. Dom-
nul Pavel se apleac\ dup\ una din ele,
o [terge de praful gros [i sufl\ `n ea

ca s\-l fereasc\. Aceasta este vioara
la care ]ine cel mai mult, de[i toate
„s`nt de suflet”. Este f\cut\ `n Aus-
tria acum aproape 300 de ani [i „era
numai carii c`nd am primit-o, curgea
f\in\ din ea. Dar am luat acul [i por
cu por, por cu por, am reu[it s-o tra-
tez”, poveste[te lutierul trec`nd atent
m`na peste scripca lipsit\ de culoare.
Din loc ̀ n loc se z\resc urmele de carii,
ca ni[te pete l\sate de v\rsatul de v`nt.

Pe masa de lucru, domnul Pavel
are preg\tite piesele unei viori pe ca-
re trebuie s\ o reconstruiasc\. „Aici
va veni g`tul”, spune lutierul fix`nd bu-
cata de lemn `ntr-un [an] mic s\pat `n
placa de spate a instrumentului, „apoi
voi lipi eclisele, buc\]ile astea de sc`n-
dur\ care s`nt de fapt un fel de mar-
gine. Toate vor fi `ncleiate foarte bi-
ne cu clei de oase pentru ca mai apoi
s\ a[ez pieptul [i butucii”, explic\ adu-
n`nd piesele, cl\dindu-le de form\, c`t
s\ nu se d\r`me. 

S-ar zice c\ meseria lui este u[oa-
r\, desface, scoate ce e r\u, adaug\ ce-
i lips\, lipe[te la loc [i apoi finiseaz\,
dar poate dura chiar [i dou\ luni p`n\
ca vioara s\ c`nte `n m`inile cuiva.
Cea la care lucreaz\ acum este una
foarte veche, nici el nu mai ]ine min-
te de c`nd. ~ncearc\ s\ ghiceasc\ cu
o lup\ mare c`t o roat\ de ca[caval ce
num\r este scrijelit pe burta instru-
mentului. Apropie [i `ndep\rteaz\ lupa,
morm\ie un „1901, parc\”, apoi stri-
g\ r\spunsul: „1700! V\ da]i seama, ̀ n
perioada aceea tr\ia Stradivarius, c\-
ruia dac\ nu-i pl\cea cum arat\ `n for-
ma final\, o sf\r`ma, ̀ i d\dea foc!” Cre-
atorul italian avea un fel aparte de a
„c\li” viorile, poveste[te lutierul ie[ean
m\rind ochii: „le `mb\ia `n s`nge de
animal, a[a spune legenda”.

Dar el nu crede a[a ceva, [tie una
[i bun\: c\ lemnul trebuie c\lit a[a cum
e or`nduiala, nu cum fac „lutierii din
Reghin, care bag\ lemnul `n cuptor”.

Trebuie s\ pui bu[teanul, apoi un r`nd
de paie, iar bu[tean, iar paie [i l\sat a[a
cel pu]in cinci ani de zile ferit de v`nt,
ploi [i ninsori, c\ a[a iese sc`ndura
bun\. {i dac\ e sc`ndura bun\, viori-
le sf`r`ie sub arcu[ul arti[tilor. 

Ei, [i dac\ ai noroc [i g\se[ti ma-
terial bun, trebuie s\ ai grij\ cum tra-
sezi formele, s\ faci burta [i spatele
instrumentului sub]iri, nu groase ca
la viol\. C\ vioara are o feminitate
ascuns\, crede fostul profesor. „Se
spune c\ Stradivarius a avut un suflet
de femeie pe care l-a iubit foarte mult
[i nu cred c\ e o `nt`mplare faptul c\
burta este bombat\ aici” [i arat\ `n-
spre bucata de instrument de pe mas\,
„ca s\ ias\ `n eviden]\ s`nii, apoi mij-
locul cum este creionat. Arat\ deci
ca o div\”, zice domnul Pavel plim-
b`nd m`na pe formele nefinisate `nc\
ale scripcii la care lucreaz\. De lemn
se lovesc ghiulurile de argint pe care
le poart\ pe degetele m`inii st`ngi [i
pe care le `nv`rte c`nd prinde drag de
poveste, ca un tic pe care [i l-a for-
mat. Vorbe[te rar [i ales, de multe ori
se scarpin\ `n cre[tetul capului ca
s\-[i g\seasc\ cuvintele. Poart\ oche-
larii pe nas [i nu se `nt`mpl\ nicio-
dat\ s\ `i uite pe undeva, c\ci f\r\ ei
vederea este „cam `n cea]\”. 

Dup\ statur\ seam\n\ cu oamenii
zdraveni crescu]i la ]ar\, care toat\
via]a au fost agricultori, [i m`inile no-
duroase spun aceea[i poveste. Dar e
r\bd\tor [i meticulos [i c`nd se con-
centreaz\, cute i se formeaz\ pe frun-
tea lat\, iar obrajii negri [i aspri `[i
coboar\ parc\ toate ridurile `nspre
b\rbie.

Aproape ll\utar
Pentru ca vioara s\ sune bine,

sc\unelul pe care s`nt `ntinse
coardele trebuie s\ aibe un anumit
profil, s\ respecte planul din proiect,
„c\ dac\ nu `l respect\, la un
moment dat nu se mai poate c`nta.
Ori atinge limba, ori b`z`ie, este greu
mai ales c`nd trebuie s\ se c`nte `n
ritm de alegro, c\ n-ai libertate de
mi[care”. 

O alt\ regul\ de-a lui este c\
„niciodat\ nu trebuie s\ fie aceea[i
esen]\ de lemn pe ambele fe]e”. Da-
c\ burta este din paltin cre] sau brad,
e musai ca spatele s\ fie din ar]ar ori
molid ro[u, c\ altfel rezonan]a sca-
de. {i secrete mai are multe, nu are
el cui s\ le spun\, c\ dac\ ar avea, [i-ar
deschide o [coal\. At`ta doar c\ ni-

meni nu vrea s\ `i mai calce pe urme.
~[i pune n\dejdea `n nepo]elul lui ca-
re de fiecare dat\ c`nd vine la el [i
intr\ `n micul atelier „]ip\, se agit\,
c\ aude el cum vibreaz\ viorile [i-i
place tare”, spune ultimul lutier al
Moldovei ridic`nd u[or col]ul gurii,
`ncerc`nd s\ z`mbeasc\. 

Dar crede c\ mai degrab\ va ajun-
ge ca mama [i m\tu[ile lui, s\ c`nte
la ceter\, nu s\ [i construiasc\. Cele
trei fete ale sale au mers pe drumul
artistic vr`nd-nevr`nd, datorit\ rigo-
rii cu care p\rin]ii le-au `ndrumat.
Domnul Gavril poveste[te, cu privirea
aplecat\ `nspre un tablou de familie,
c\ „fetele astea n-au avut copil\rie.
Numai studiu, studiu, studiu”. Doar
b\iatul s\u, de[i a terminat pianul, s-a
f\cut afacerist [i [i-a deschis o pen-
siune `n Ia[i. „Arta pe el nu `l face,
banul da”, r\sufl\  resemnat lutierul. 

De la copilele lui a `nv\]at tona-

lit\]ile, [tie s\ asculte coardele [i cu-
noa[te cum trebuie s\ se aud\ o re-
zonan]\ curat\. Ia o vioar\ din cele
de pe perete [i ciupe[te o coard\, „e
dezacordat\”, spune apropiind ure-
chea de instrument. D\ s\ ̀ ntoarc\ che-
i]a, mai ciupe[te o dat\. „Tot deza-
cordat\”. {i tot a[a, zdrang, zdrang,
p`n\ ce `ncepe s\ sune. C`nd st\ cu
vioara pe um\r [i prive[te concentrat
`n gol, c\ut`nd parc\ din priviri su-
netul perfect, lutierul arat\ ca scrip-
carul din tabloul ag\]at pe peretele
din spatele s\u. ~n imagine este un
l\utar coco]at pe-o barc\ care c`nt\
[i un dansator care joac\ cu foc. ~n ju-
rul lor, al]i b\rba]i aplaud\ [i unii pri-
vesc cu admira]ie. 

C`nd a `nceput a lucra ca lutier,
primea comenzi din Germania, Fran-
]a [i de la toate filarmonicile din ]a-
r\ [i a mers c`t a mers. Dar de-o bu-
cat\ de vreme, de c`nd au ap\rut vio-
rile electrice, cele clasice `[i dau ul-
tima suflare. Domnul Gavril nu este
omul care s\ aib\ regrete sau c\ruia
s\ `i sar\ ]and\ra din orice, dar dac\
este ceva ce `l m`hne[te, e faptul c\
moare „[i n-are cine s\ duc\ mai de-
parte meseria asta”.

Cristina BBABII

O
pinia veche – N

r. 433 – 4 - 10 iunie 2012

1111
Templul scripcilor

RREEPPOORRTTAAJJ

Pavel Gavril [i copiii s\i, at`rna]i minu]ios de perete

 mai presus de orice alt\ tehnic\ se afl\ esen]a lem-
nului  s-ar zice c\ meseria lui este u[oar\, desface,
scoate ce e r\u, adaug\ ce-i lips\, lipe[te la loc [i apoi
finiseaz\

Ultimul f\uritor de viori al Moldovei
~ntr-un bloc din Fru-

moasa, din Ia[i, `[i
ascunde meseria un
om care nici nu visa
acum 30 de ani c\
avea s\ creeze muzi-
c\. {i nu se pierde `n
partituri sau note muz-
icale, nu ascult\ Bach
[i nici nu compune me-
lodii care s\ d\inuie.
Doar `[i ascute cu grij\
dalta [i cur\]\ bine
lupa, c\ci de ele are
nevoie ca s\ dea via]\
sunetului. {i de „esen]\
bun\ de lemn”, fire[te,
c\ci f\r\ ea, i-ar intra
a[chiile degeaba `n
carne. 

Unele instrumente au p`n\ la 300 de ani vechime

De lemn se lovesc ghiulurile de
argint, de la m`na st`ng\
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Dup\ momentul `n care o `n-
treag\ Rom=nie a vizualizat imagi-
nile cu fostul premier, Emil Boc,
schimb`ndu-se la o sal\ de fitness,
`n ultimele trei luni, o `ntreag\ ]a-
r\ a ascultat ceart\ „ca la u[a cortu-
lui [i limbaj de mahala” `n cadrul e-
misiunii „Un show p\c\tos”.  A[a-
zisele sc\p\ri nu s-au l\sat f\r\ ur-
m\ri, Consiliul Na]ional al Au-
diovizualului (CNA) hot\r`nd s\
amendeze televiziunea Antena 1
cu 200.000 lei. Ace[tia au analizat
mai multe emisiuni difuzate `n
martie, aprilie [i mai, `n care invi-
ta]ii au folosit un limbaj vulgar,
[i-au adus acuza]ii grave [i s-au
certat `n direct. Conform CNA,
realizatorul a `nc\lcat dispozi]iile
din „Codul de reglementare al
con]inutului audiovizual”, care-l
oblig\ s\ nu permit\ persoanelor
din platou s\ foloseasc\ un limbaj
injurios [i s\ le solicite acestora
s\ probeze acuza]iile. La baza de-
ciziei consiliului au mai stat [i ra-
poartele de monitorizare `ntocmi-
te de direc]ia de specialitate. A-
cestea au venit ca urmare a recla-
ma]iilor [i sesiz\rilor primite pentru
diferite edi]ii.

Reprezentan]ii CNA au mai
precizat [i faptul c\  s-au folosit, pe
parcursul emisiunii, de gesturi ob-
scene, la care moderatorul emisi-
unii, Dan Capatos „p\rea s\ se
distreze”. De[i nu este prima `n-
t`mplare de acest gen, acesta le-a
spus reprezentan]ilor de la CNA
c\ nu poate fi acuzat pentru c\ „`[i
face meseria” [i c\ `ntr-adev\r tre-
buie s\ se simt\ bine la munc\,
pentru c\ altfel ar `nnebuni. Mai
mult, moderatorul le-a spus mem-
brilor consiliului c\ sper\ c\ [i ei
fac tot posibilul s\ fie relaxa]i la
serviciu [i chiar i-a invitat la emi-
siunea sa. Glumele nu l-au ajutat
prea mult, [ase dintre reprezentan]ii
CNA vot`nd pentru amenda ma-
xim\ [i doar doi dintre ei pentru cea
`njum\t\]it\. V\z`ndu-se f\r\ [an-
s\ de sc\pare, Dan Capatos a mo-
tivat c\ nu aceasta este linia show-
ului [i c\ s`nt edi]ii pe care le re-
gret\, termin`nd cu „nu mai am ni-
mic de spus `n ap\rarea mea.” 

„Un show p\c\tos” r\m`ne `n-
s\ cu titulatura de „campionul nop-
]ilor albe”, chiar dac\ Antena 1
are buzunarul vizibil sub]iat. Poa-
te de acum `ncolo, realizatorul e-
misiunii va avea `n vedere [i alt-
ceva `n afar\ de cuvinte grele, i-
ronii [i „protagoni[ti” non-valo-
rici. 

M\d\lina OOLARIU

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

Odat\ cu apropierea alegerilor, co-
rup]ia ̀ ncepe s\ ias\ la suprafa]\ ca ciu-
percile dup\ o ploaie c\ldu]\ de var\.
Astfel, senatorul PSD C\t\lin Voicu
a fost condamnat vineri, 1 iunie, la
cinci ani de `nchisoare cu executare
pentru trafic de influen]\ la ~nalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ).
Tot vineri, pentru cump\rare de in-

fluen]\, i s-au dat trei ani cu suspen-
dare lui Florin Costiuniu, fostul [ef
al Sec]iei Civile a Instan]ei Supreme,
omul de afaceri Costel C\[uneanu
a primit patru ani cu suspendare, iar
afaceristului Marius Locic a fost con-
damnat la patru ani de deten]ie.

Principalele acuza]ii s`nt cele de
corup]ie, „procurorii afirm`nd c\, în
perioada iulie - septembrie 2009, C\-
t\lin Voicu, «preval`ndu-se de prero-
gativele ce deriv\ din calitatea sa de
senator», ar fi primit de la Costel C\-
[uneanu, în dou\ tran[e, sumele de
250000 de lei (echivalentul a 60000
de euro) [i 200000 de euro, în schim-
bul interven]iei pe l`ng\ magistra]ii
din cadrul ICCJ, în vederea adopt\rii
unei solu]ii favorabile societ\]ii co-
merciale la care omul de afaceri era
asociat” (gandul.info, vineri, 1 iulie).

Cu toate c\ s-a luat decizia de con-
damnare a celor implica]i „Direc]ia
Na]ional\ Anticorup]ie (DNA) a co-
municat faptul c\  va face recurs la
completul de cinci judec\tori al ICCJ
împotriva deciziei de vineri a com-
pletului inferior” (mediafax.ro, vi-
neri, 1 iunie). ~n decizia de vineri, in-
stan]a a schimbat [i `ncadr\rile ju-
ridice a tuturor inculpa]ilor  [i, astfel,
s-a luat hot\r`rea de a le interzice lui
Marius Locic [i Florin Costiniu s\
p\r\seasc\ ]ara.

„Avocatul lui C\talin Voicu a a-
nun]at, imediat dup\ pronun]area de-
ciziei, c\ va declara recurs. Acesta a
notat c\ `ncadrarea juridic\ stabilit\
de procurorul de caz a fost modifi-
cat\, dar nu substan]ial, judec\torii
neaplic`nd dispozi]ia legat\ de in-
frac]iune continu\” (hotnews.ro, vi-

neri, 1 iunie). Pe l`ng\ condamn\rile
la `nchisoare „procurorul de [edin]\
a mai solicitat confiscarea sumei de
200000 de euro de la C\t\lin Voicu
[i Costel C\[uneanu, c`t [i 190000 lei
de la C\t\lin Voicu [i Marius Locic”
(evz.ro, vineri, 1 iunie) [i obliga]ia de
a pl\ti aceste sume c\tre stat. Cu toate
c\ exist\ dovezi `ncriminatorii pen-
tru toate capetele de acuzare „C\t\lin
Voicu a declarat `n ultimul cuv`nt c\
este nevinovat [i a cerut achitarea.
Sentin]a pe care o vor pronun]a ma-
gistra]ii nu este definitiv\, ea put`nd
fi atacat\ cu recurs la completul de
cinci judec\tori” (hotnews.ro, vineri,
1 iunie).

R\m`ne de v\zut ce se va hot\r`
p`n\ la urm\ [i dac\ deciziile vor r\-
m`ne definitive [i irevocabile sau da-
c\, dup\ moda altor oameni politici [i
de afaceri, ace[tia nu vor g\si drumul
spre ]\ri str\ine.

Andrei MMIHAI

Un show
f\r\

Cap(atos)

Corup]ia cade la vot
 `n decizia de vineri, instan]a a schimbat [i `ncadr\rile
juridice ale tuturor inculpa]ilor
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Este mare fiest\ la Ambasada
Pontevedrelui, stat `ncropit de Franz
Lehár pentru a ]ese `n el toate mo-
ravurile societ\]ii de la `nceputul se-
colului al XX-lea. Domni]ele flutur\
elegant evantaiele ca o adiere lin\ de
gene [i unele din ele, la bra] cu cav-
aleri la frac, privesc sfioase de dup\
penele care le fac p\rul s\ zboare de
parc\ prin sal\ ar pluti o boare de
parfum. P\rul buclat le curge greu pe
umeri [i la fiecare pas se las\ `n sus
[i-n jos ca ni[te arcuri. Unele din ele
au cocuri mari prinse `n plas\, dar
acelea s`nt contesele. Marchizele, pre-
cum Valencienne, so]ia lui Zetta, am-
basadorul, au doar c`teva [uvi]e on-
dulate prinse `n agrafe cu pietre pre-
]ioase [i mai au [i diadem\ pe cre[-
tete.

Scena arat\ ca o fotografie din
c\r]ile cu prin]i [i prin]ese pe care le
r\sfoiam c`nd eram copii tocmai pen-
tru c\ privirile ni se lipeau de imagi-
nile acelea pompoase, care furau o-
chii. Multe pahare se ̀ nchin\, ̀ n mul-
]imea de cavaleri [i domni]e e un
zumzet ca ̀ ntr-o zi de prim\var\. Toa-
t\ rumoarea este `ntrerupt\ brusc de-o
veste mare: „Hanna Glavary se `n-
toarce de la Paris”. Toat\ lumea [tie
despre ea, este „v\duva vesel\” care

s-a m\ritat cu un miliardar b\tr`n [i bol-
nav a c\rui inim\ a cedat la c`teva
zile dup\ nunt\. {u[otelile nu mai con-
tenesc, doamnele `[i ascund cuvinte-
le sub evantaie, iar domnii coboar\ u-
rechile discret. 

O uurzeal\
Ambasadoarea este machiavelic\.

Nutre[te sentimente pentru Camille
de Rosillon, un marchiz francez, dar
`[i ap\r\ titlul de „so]ie credincioa-
s\” p`n\ `ntr-acolo `nc`t ajunge s\ `[i
cread\ propriul joc. Pentru ca nimeni
s\ nu b\nuiasc\ idila dintre cei doi,
Valencienne pune la cale c\s\toria
dintre marchizul parizian [i „v\duva
vesel\”, convins\ fiind c\ „a[a, iubirea
noastr\ va sta la ad\post”. 

Pentru mo[tenirea Hannei `ns\ se
lupt\ [i Zetta, „`n numele statului”,
cum spune el. Ambasadorul este de-un
caracter fraged [i u[or de jucat pe
degete, umbl\ pu]in l\sat de spate, cu
pa[i m\run]i [i st`ng\cia sa stoarce
r`sete lucii din sal\. „Banii v\duvei
vesele trebuie s\ r\m`n\ `n ]ar\”, iat\
care este „importantisima misiune” ca-
re `ntrevede o c\s\torie cu fast `ntre
Hanna [i Danillo Danilovici, un sub-
locotenent pontevedrin. 

Ame]it de-o noapte lung\ petre-
cut\ la „Maxim” `n compania fetelor
„dr\g\la[e, mici [i ginga[e” care ri-
dic\ fustele la cabaret, Danillo urc\
vocea [i-o coboar\ cu jocuri at`t de dis-
crete ̀ nc`t parc\ ar ]ine un discurs [op-
tit cu sine despre „ce sear\ minunat\
a fost”. C`nd se joac\ cu vorbe ginga-
[e precum „Jujú” sau „chou-chou”, ]u-
guie buzele `ntr-un s\rut imaginar [i
sculpteaz\ `n aer formele unei femei.
Un copila[ din sal\ care mo]\ie pe u-
m\rul mamei tresare [i `ncepe s\ r`d\
ru[inat, b\t\ile din palmele-i micu]e
scufund`ndu-se `n ropotul din sala
care aplaud\ nebune[te. 

O aavere
„V\duva vesel\ care a `nnebunit

Parisul cu luxul ei” `[i poart\ doliul
numai `n rochia lung\, neagr\, de sub
care nu se z\resc picioarele [i care se
mi[c\ gra]ios ca o p\pu[\ c\reia cine-
va i-a ̀ ntors chei]a de la spate. O mul-
]ime de cavaleri ̀ i cer „m\car un vals”
[i, `ntr-un gest de plictis, `ncepe a r`-
de odat\ cu publicul, „privi]i c`te bra-
]e se `ntind dup\ milioanele mele”.
Valencienne `l `mpinge de la spate pe
cavalerul de Rosillon, ambasadorul i-
l prezint\ pe Danillo [i de aici jocul
devine unul alarmant, orchestra c`nt\
`n ritm allegro c`nd [i noi ne d\m
seama c\ de fapt Hanna [i subloco-
tenentul pierdut la „Maxim” se cu-
nosc de demult. 

Cople[it de m`ndrie, Danillo nea-
g\ c\ revederea cu iubirea lui din ti-
nere]e l-ar fi tulburat `n vreun fel. ~n-
toarce privirea cu un gest rece, dar as-
ta nu o descump\ne[te pe v\duv\, c\ci
deja a ghicit `n ochii lui iubirea de a-
tunci. A[a ia na[tere actul cel mai e-
mo]ionant din pies\, c`nd cei doi `n-
dr\gosti]i `[i c`nt\ tulbura]i povestea
[i sf`r[esc `ntr-o not\ `nalt\, g`tuit\
de melancolie.

Un eevantai
De Rosillon [i-a pierdut deja min-

]ile dup\ ambasadoare [i nici c\-i
mai pas\ c\ trebuie s\ se `nsoare cu
„V\duva vesel\”. Ca un copil `ndr\-

gostit pentru prima oar\, `i scrie pe
evantai iubitei sale un „te iubesc” `n
jurul c\ruia se `nv`rte mai bine de ju-
m\tate din pies\, c\ci Valencienne `l
r\t\ce[te [i c\utarea acestuia este una
bucluca[\ care presar\ mult umor,
aidoma biletului pierdut al lui Ca-
ragiale.  

~n ultimul act cad m\[tile tuturor
personajelor [i toat\ societatea
pontevedrin\ se dovede[te a juca un
rol, c\ci nu exist\ cet\]ean care s\ nu
ascund\ ceva. Toate domni]ele
ginga[e care la `nceput fluturau
evantaiele ca o adiere lin\ de gene,
sorb acum g\l\gios din vinul p\c\tos
de la cabaretul „Maxim”. Nu exist\
persoan\ din `nalta societate care s\
nu vin\ aici, mai pitit, mai ̀ n v\zul lu-
mii. Momentul de cabaret plin de e-
nergie [i de-o bucurie aparte ridic\
sala `n picioare [i fustele balerinelor
se rotesc haotic, ridic`ndu-se p`n\ la
umeri. Ad\posti]i de `ntunericul din
sal\, spectatorii scap\ c`te un fluierat
atunci c`nd faldurile dezv\luie ceva
mai mult din [oldurile dansatoarelor. 

Ne bucur\ finalul fericit care `i
g\se[te pe cei doi interpre]i principali
`mb\ta]i de iubire [i c`nd ultima not\
se pierde `n sal\, m\rim ochii a[tept`nd
mai mult. Poate o alt\ urzeal\ pentru
o avere care s-a pierdut din cauza
unui evantai. 

Cristina BBABII

Ultima sear\ de mai a
adus pe scena Casei

de Cultur\ a Studen]ilor
un joc intrigant [i plin de
umor al actorilor de la
Opera Român\ din Ia[i.
~n piesa „V\duva
vesel\”, care a deschis
cortina la ora 18.30, s-au
pus la cale planuri `n-
dr\zne]e [i s-au jucat
mi[ele[te iubiri vechi,
dar [i noi deopotriv\.
Miza a fost o avere de
dragul c\reia to]i ar fi
renun]at la principii. {i,
p`n\ la sf`r[it, to]i le-au
lep\dat de bun\voie.

C`ntecul iubirilor care poart\ doliu

 s-au folosit gesturi
obscene la care 
moderatorul emisiunii
„p\rea s\ se distreze”

 Danillo neag\ c\
revederea cu dragostea
lui din tinere]e l-ar fi tul-
burat `n vreun fel  toat\
societatea pontevedrin\ se
dovede[te a juca un rol

„Privi]i c`te bra]e se `ntind dup\ milioanele mele“
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Din spatele sticlei

Dup\ num\rul de angaja]i, infra-
structur\, tradi]ie, diversitatea programe-
lor, TVR ar trebui s\ fie o adev\rat\ cor-
pora]ie de interes public. Precum BBC.
({tiu, [tiu, ei s`nt britanici, au alt\ cultur\
organiza]ional\, alte fonduri etc. Dar sta]i
s\-mi termin ideea). Poate c\ TVR 3 e
cam în plus (ideea de „regional” n-a
prins [i nici n-a fost umplut\ cum trebuie
cu con]inut), dar în rest are o schem\
bun\: cu posturi na]ionale, cu un TVR
Info care începe s\ capete contur, cu un
TVR Cultural pentru care trebuie s\ fim
mul]umi]i c\ exist\. (Alte ]\ri mult mai
r\s\rite ca noi nu au a[a ceva). Dar de la
schem\ p`n\ la realitatea concret\ e cale
lung\. Ea trece, în primul r`nd, prin ma-
rea dilem\ a TVR din anii tranzi]iei: pe
de o parte, institu]ia trebuie reformat\, e
clar pentru toat\ lumea; pe de alt\ parte,
chiar [i dac\ ar vrea s\ se reformeze, nu
poate sau nu e l\sat\. Legea de func]io-

nare e f\cut\ în a[a fel înc`t televiziunea
na]ional\ e o juc\rie dependent\ de
schimbarea puterii politice. Absolut
legal, partidele î[i pun oamenii în Consi-
liul de Administra]ie, deci direc]ia în
care merge televiziunea public\ depinde
de interesele partidelor. A[a e [i în Italia,
de zeci de ani (ca s\ nu ne mai sim]im
unici [i neîn]ele[i): în Consiliul de Ad-
ministra]ie s`nt cinci oameni, trei numi]i
de putere, doi numi]i de opozi]ie. La noi
s`nt mai mul]i, c\ [i foamea e mai mare.
Restul de bla-bla: interesul public, echi-
librul etc. Sigur, s`nt destui profesioni[ti
serio[i care î[i fac meseria cum trebuie,
dar la o adic\ tot ce (eventual) s-a cons-
truit în c`]iva ani se duce de r`p\: se
schimb\ puterea, se schimb\ [eful [i totul
se ia de la început.

Înc\p\]`narea cu care partidele vor în
continuare s\ controleze televiziunea
public\ e cam stupizic\: nu mai s`ntem în
anii ’90, e plin\ pia]a de posturi TV, de
c`tva timp marile manevre electoral-poli-
tice le fac bine mersi televiziunile priva-
te, iar TVR [i-a pierdut mult din impact.
Iner]ia [i lipsa de orizont a politicienilor
face ca o necesitate absolut\ – schim-
barea legii de func]ionare a TVR, pentru
a-i permite s\ devin\ o autentic\ institu]ie
de interes public – s\ nu fie luat\ în sea-
m\.

Sigur, dincolo de lege exist\ oamenii
care o aplic\. Lumea se uit\ de fiecare
dat\ cu aten]ie cine e numit pre[edintele
TVR. Pe bun\ dreptate. Dar foarte pu]in\

aten]ie e acordat\ membrilor CA. Dac\
ne uit\m în urm\, observ\m c\ prin Con-
siliu s-au perindat unii oameni care au
habar de televiziune ([i care, eventual, au
f\cut ce-au putut), dar [i tot felul de in[i
despre care partidele care i-au numit cre-
deau c\ se pricep la TV doar pentru c\ au
ap\rut pe micul ecran: de la folki[ti [i
trubaduri p`n\ la actora[i, publici[ti ori
indivizi f\r\ o profesie clar\ care erau pe
lista de partid la rubrica „oameni care ne-
au f\cut servicii”. Cu a[a o faun\, e greu
s\ faci din TVR o corpora]ie p`n\ la cap\t.
A[a c\, periodic, c`nd se schimb\ puterea,
are loc micul ritual: raportul de activitate
al TVR e tr`ntit în Parlament, pre[edinte-
le e schimbat [i... da capo. Allegro
gioccoso.

Din sistemul \sta c`[tig\ uneori nis-
caiva politicieni sau partide, niscaiva oa-
meni care s`nt numi]i în posturi [i
„grupurile” lor de interese sau influen]\.
Publicul pierde. Pe termen scurt, mediu
[i lung. Dar cui îi pas\? Dup\ care tele-
viziunii i se repro[eaz\ c\ a pierdut din
audien]\ [i c\ e prost condus\. Da. Dar
legea nu creeaz\ condi]ii pentru a fi bine
condus\ [i a-[i vedea de treab\ în interes
public. Legea a fost f\cut\ pe vremea
c`nd partidele aveau acut\ nevoie de tele-
viziunea „de stat”. Ar trebui schimbat\
înt`i legea. Pe urm\ om mai vedea. Dar
nimeni nu vrea asta. În afar\ de telespec-
tatorii care pl\tesc taxa TV [i ar vrea s\
aib\ posturi publice ca la BBC. Dar cui îi
pas\ de telespectatori?

 din sistemul \sta c`[tig\ uneori niscaiva politicieni sau
partide, niscaiva oameni care s`nt numi]i `n posturi [i
„grupurile” lor de interese sau influen]\. Publicul pierde.

Agen]ia Na]ional\ de
Administrare Fiscal\ a

blocat luni, 21 mai, 
conturile TVR, din cauza
datoriilor acumulate c\tre
bugetul de stat. Din 2005
`ncoace sumele au ajuns
p`n\ la peste 300 de 
milioane. De[i p\rerile
s`nt `mp\r]ite, nu putem s\
nu remarc\m potrivirea
deciziei cu schimbarea
Guvernului. ~n tot calculul
acesta, cei care trag linie
uit\ un lucru esen]ial:
necesitatea existen]ei unei
televiziuni na]ionale, care
s\ stabileasc\ un c`t de c`t
echilibru `n media
româneasc\ televizat\.

OPINIA VECHE: Ce reprezint\
blocarea conturilor TVR pentru pia]a
media româneasc\?

IULIAN COM|NESCU: Nu cred
c\ aceast\ manevr\ are vreun efect pe
pia]a media în general. Abia dac\ va
schimba ceva în TVR – [i asta doar în
sens contabil, vor fi pl\tite o parte din
datorii. Singurul post TVR care mai face
c`t de c`t rating, TVR 1, nu mai e în
pozi]ia de power player pe pia]\ de ani
de zile, deci ipotetica lui sc\dere n-ar
provoca o redistribuire semnificativ\ a
publicului.

O.V.: Crede]i c\ este aceasta o
mi[care politic\?

I.C.: Nu tocmai. Politice s`nt înles-
nirile care se ofer\ gigan]ilor de stat atun-
ci c`nd se afund\-n datorii. TVR n-a
negat c\ era în culp\ din punct de vedere
economic, [i atunci cum s\ interpret\m
normalitatea, adic\ blocarea conturilor,
ca pe o stratagem\ politic\?

O.V.: De ce s-a luat m\sura aceas-
ta abia acum, avînd în vedere c\
datoriile erau din 2005?

I.C.: Un contabil ar putea r\spunde
mai bine la aceast\ întrebare. Dan Popa,
blogger economic, a venit cu explica]ia
c\ unele din datorii s-ar fi prescris dac\
ANAF nu ar fi blocat conturile [i atunci
ANAF la r`ndul ei ar fi ajuns la cheremul
Cur]ii de Conturi. Cert e c\ decizia s-a
luat pe datoriile de la momentul prezent,

chiar dac\ unele fuseser\ l\sate cu dedi-
ca]ie de fo[tii manageri.

O.V.: Considera]i c\ strategia noii
conduceri de a e[alona datoriile SRTv
fa]\ de gigan]ii media precum NBC
sau UEFA pentru drepturile Cham-
pions League este una care va da
roade în interiorul institu]iei?

I.C.: Nu cred c\ Alexandru L\zes-
cu are un viitor în TVR. Discutarea
raportului în Parlament e iminent\ [i se
[tie c\ Victor Ponta personal are un cui
împotriva actualei conduceri a TVR, a
cerut privarea acesteia de taxele de abo-
nament în trecut. În plus, echipa L\zescu
a f\cut multe schimb\ri, dar cred c\ nu-
mai site-ul TVR Info e una evident în
bine. Site-ul [i nu televiziunea. În grilele
posturilor TV au intrat diferite emisiuni,
dar majoritatea erau realizate de oameni
f\r\ antecedente de produc]ie TV clare [i
a[a mai departe.

O.V.: Crede]i c\ actuala conduce-
re a TVR va trece de testul sus]inut în
fa]a Parlamentului?

I.C.: Nu v\d cine ar putea avea in-
teres politic s\ sus]in\ actuala echip\.
Mai ales c\ norii negri se str`ng sub for-
ma unor „investiga]ii”, scrisori ale unor
oameni din interior [i a[a mai departe –
toate acestea creeaz\ senza]ia unor ac-
]iuni de destabilizare. Ve]i vedea ce bala-
muc va începe în pres\ în zilele premer-
g\toare, a[a func]ioneaz\ lucrurile astea.

Pe de alt\ parte, decizia fiind at`t de
viciat\ de interesul politic [i deci ar-
bitrar\, nu e exclus\ nici o surpriz\.

O.V.: Trebuie corelat\ taxa obliga-
torie pentru televiziunea public\ cu
infla]ia?

I.C.: Hai s\ fim serio[i. Noul mana-
gement a b\gat o mul]ime de bani în
TVR Info, post care trebuia închis în se-
cunda doi dup\ preluarea puterii. Cu taxa
asta necorelat\, a[a cum e, TVR are de
cheltuit spre 100 de milioane de euro pe
an. S\ ne g`ndim c\ toat\ pia]a de publici-
tate TV, care d\ ordinul de m\rime al
business-ului numit televiziune privat\, a
fost în 2011 undeva în jur de 200 de mil-
ioane. Unele din posturile private mai iau
ni[te bani de la telecomuri, dar în aproxi-
ma]ia foarte... aproximativ\ de mai sus
TVR cheltuie[te o jum\tate din c`t chel-
tuiesc to]i ceilal]i actori de pe pia]\, adic\
vreo c`teva zeci de posturi TV. Iar
rezultatele de rating se v\d. Dac\ nu e
vreun meci sau vreun Eurovision, TVR
1 nu conteaz\. TVR Info nici m\car nu e
m\surat [i a[a mai departe.

Suma cu care diferite echipe de ma-
nagement s-au jucat de-a reforma este
oricum dispropor]ionat de mare fa]\ de
restul pie]ei media. Sigur, BBC are un
buget de vreo cinci miliarde de dolari,
dar face nenum\rate lucruri cu el; [ti]i c`t
are Radio-Televiziunea din Moldova?
Undeva între 5 [i 7 milioane de euro. {i

reu[e[te s\ supravie]uiasc\ din ace[ti bani
– a 20-a parte din stipendiile TVR –, cu
un grad de relevan]\ crescut pentru pia]\.

O.V.: Este una dintre problemele
TVR-ului lipsa de subordonare a stu-
diourilor regionale fa]\ de sediul cen-
tral?

I.C.: S\ v\ r\spund tot cu ni[te în-
treb\ri. S`nte]i în Ia[i, c`te minute v\ ui-
ta]i, pe s\pt\mân\, la TVR Ia[i, mai
exact, la produc]iile locale ale TVR? {i,
ca întrebare ajut\toare: dac\ ar fi s\ ale-
ge]i între un TVR Ia[i influent [i vizion-
at [i un TVR 1 influent [i vizionat, ce
decizie a]i lua dumneavoastr\ personal,
cititorul? Cam despre asta vorbim.

O.V.: Cît de mult poate s\ schimbe
un pre[edinte director general în
Televiziunea Român\ în condi]iile în
care, avînd membri numi]i politic,
Consiliul de Administra]ie poate s\-i
blocheze orice ini]iativ\?

I.C.: S-a v\zut cu echipa L\zescu,
care a f\cut schimb\ri substan]iale. Ma-
joritatea emisiunilor introduse pe post au
fost îns\ proaste: TVR Info, un demers
discutabil, vedetele nou-venite pe inter-
vale importante de gril\ nu au performat,
marketingul nu s-a distins cu nimic [i a[a
mai departe. Problema e c\ schimb\rile
au fost nefericite, nu c\ nu au existat.

Sigur c\ asta nu scuz\ cu nimic ati-
tudinea Consiliului de Administra]ie.
Cei mai acerbi critici ai echipei L\zescu
[i deciziilor sale s`nt oameni gen Sorin
Burtea, care nu s-au distins dec`t prin
permanen]a cu care pun be]e-n roate
diferi]ilor nou-veni]i de pe pozi]ii de

for]\ în care s`nt desemna]i de angaja]i,
de la un mandat la altul. Trebuie s\ repet,
ca s\ în]elege]i despre ce e vorba: echipa
Andi L\zescu – Dan Radu a f\cut
schimb\ri, majoritatea cu deznod\m`nt
nefericit, dar cel care îi judec\ este Sorin
Burtea, realizator de care a]i auzit cel
mult c`nd se isc\ prin TVR c`te un scan-
dal, abonat la Consiliul de Administra-
]ie de decenii, dar care nu a f\cut nicio-
dat\ nimic vizibil în pia]a media. Nu e
ceva cu totul în neregul\?

În fine, membrii Consiliului de Ad-
ministra]ie care au fost cuprin[i de un
elan literar c`nd cu scrisoarea plin\ de
acuza]ii la adresa lui L\zescu [tiau foarte
bine despre cele mai multe din lucrurile
pentru care îl acuz\ acum pe L\zescu. O
atitudine onorabil\ ar fi fost s\-[i dea
demisia sau s\ strige „Foc!” la data la
care lucrurile respective s-au petrecut, [i
nu s\ se-apuce s\ interpreteze Corul
Sclavilor dup\ ce lucrurile au luat o
întors\tur\ proast\ pentru pre[edintele-
director general. Consiliul de Adminis-
tra]ie nu are cum s\ acrediteze ideea c\ a
fost abuzat, prizonier al PDL [i naiba
mai [tie ce. Dimpotriv\, a jucat la ofsaid
în mandatul L\zescu. Iar L\zescu de-
abia a a[teptat s\ intre-n ofsaid. Dac\ ar fi
fost un pre[edinte-director general mai
incompetent, probabil c\ ar fi intrat mai
pu]in în ofsaid.

C\t\lin HHOPULELE
Ioan SSTOLERU

TVR Info, un demers discutabil

Mircea VASILESCU

Iulian COM|NESCU

V\ surprinde ce se înt`mpl\ în
TVR? Nu ar trebui. De 20 de ani, la
fiecare schimbare politic\, avem parte
de acela[i scenariu: televiziunea publi-
c\, dep\[it\ de mai puternicele comer-
ciale, iese din nou în fa]\. Dar nu cu
oferta de programe.

„Vechii” trebuie s\ fac\ loc „noi-
lor” (tot vechi, de altfel). În aceast\
ecua]ie, politicul trage de s\raca tele-
viziune uit`nd, de fapt sfid`nd total, cel
mai important element: TVR, poten-
]ial\ arm\ redutabil\ în alegeri, este
pl\tit\ din tax\, de fiecare dintre noi.
At`t c`t este ea, mare, mic\, aduce mili-
oane de euro bune la bugetul TVR.
Dar politicienii a[a o percep, a[a [i-o
imagineaz\: ca pe o arm\ din panoplia
lor, nu ca pe un serviciu public.

Ce s-a schimbat, în tumultuosul
caz L\zescu? Doar metoda. În premie-
r\, nu s-a mai mers (cel pu]in în prim\
faz\), pe respingerea raportului de ac-
tivitate, ci pe blocarea conturilor TVR.
Ce poate fi mai dur dec`t o lovitur\ la
bani? Dorin]a este clar\ [i nedisimula-
t\: schimbarea conducerii TVR.

Luptele se duc la fel ca întotdeau-
na: actuala conducere  încearc\ s\ î[i
dovedeasc\ bunele inten]ii, performan-
]ele din mandat, piedicile puse de cei
r\u inten]iona]i. Se dezv\luie cifre pen-
tru care, în alte condi]ii, jurnali[tii du-
ceau lupte cr`ncene pentru a le ob]ine.
Consiliul de Administra]ie se rupe în
tabere. Unii sunt mai vehemen]i dec`t
al]ii. Apar pariurile: Stej\rel Olaru?

Lucia Hossu Longin? Valentin Nico-
lau? Alexandu Sassu? Poate niciunul
dintre ei, doar [i numirea lui L\zescu a
fost o surpriz\ la vremea ei.

Este Andi L\zescu o victim\?
Poate, dar [tia foarte bine în ce intr\ ac-
cept`nd conducerea TVR. Nu este un
încep\tor. Mai devreme sau mai t`rziu,
riscul de a se ajunge aici, în fragila lu-
me politic\ de la noi, era foarte mare.
TVR este paradoxal, o institu]ie cu
scopuri teoretic nobile, dar care are ta-
lentul de a toca în malaxor pe oricine
se încumet\ s\ îi preia fr`iele, indife-
rent de competen]e [i de inten]ii (bune
sau mai pu]in bune). Mai este o onoare
s\ conduci TVR? S\ î]i pui în CV c\ ai
fost [ef peste un mamut în]epenit în
timp [i regimuri? Pe care, inevitabil,
nu ai reu[it s\ îl domestice[ti, s\ îl re-
formezi?

Dup\ zv`rcoliri, lupte cr`ncene
(deja s`nt dueluri în mailuri interne),
dezbateri [i, într-un final un nou pre[e-
dinte, vom avea parte de acela[i „me-
niu”: vine noua conducere, promite
marea cu sarea, ne demonstreaz\ c`t de
dificil este s\ te descurci cu greaua
mo[tenire, s`ntem asigura]i c\ nimeni,
dar absolut nimeni, nu va interveni po-
litic p`n\… la urm\toarea schimbare.

Aceea[i M\rie, cu alt\ p\l\rie, dar
cu aceea[i lege deficitar\ care le per-
mite politicienilor s\ se joace cu TVR
pe banii no[tri. Pe taxa de care aceia[i
politicieni au grij\ s\ nu ne (le) lipseas-
c\.

Pleac\ ai no[tri, vin ai no[tri,
noi pl\tim taxa ca pro[tii

Cui `i pas\ de 
telespectatori?

Petri[or OBAE

Televiziunea Rom=n\, la cheremmuull   ccrraavvaattee ll oorr
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Chiar în clipa asta, undeva pe
Facebook un pisoia[ este adoptat.
Sînt oameni care reu[esc s\ împar-
t\ familii întregi de feline în jum\-
tate de or\, o dovad\ clar\ c\ înc\
mai exist\ omenie pe lumea asta.
S-a dezvoltat o adev\rat\ re]ea de
pisici: o ramur\ se ocup\ de popu-
larizarea acestei specii prin inter-
mediul unor fotografii simpatice de-
venite virale, iar o alt\ ramur\ în-
cearc\ s\ plaseze exemplarele di-
ver[ilor utilizatori de Internet mai
slabi de înger. 

Totul se întîmpl\ pe nesim]ite:
în urm\ cu doi ani, nimeni nu s-a
întrebat cum de s-a ajuns ca pisicile
s\ fie pe locul al treilea într-un top al
celor mai populare c\ut\ri pe In-
ternet, dup\ Lady Gaga [i Justin
Bieber, dar înaintea lui Iisus Hris-
tos [i a lui Michael Jackson. 

Dar de ce s\ c\uta]i fotografii pe
Internet, cînd pute]i avea propria
pisic\? O creatur\ cu trei picioare,
un singur ochi, pe alocuri f\r\ bla-
n\, o fiin]\ adorabil\ [i iubitoare
poate fi a voastr\. Un prieten din
lista voastr\ de Facebook a g\sit-o
în scara blocului, lâng\ ]eava de c\l-
dur\, într-o groap\ comun\ s\pat\
de RADET sau în vîrf de munte,
nu se [tie cum a ajuns  acolo.

Prietenul vostru a procedat ca
orice om cu suflet: a scos telefonul
mobil, a f\cut o poz\ [i acum vrea
s\ v\ bage creatura pe gît. Ar fi în-
cîntat s-o ]in\ pentru el, îns\ nu se
poate din motive de vecini,
proprietar, înghesuial\, câine. V-o
ofer\ vou\.

„Stinky, o pisicu]\ care a fost pa-
ralizat\, are nevoie de ajutor. Dup\
multe tratamente a reu[it s\ mearg\
din nou. Din p\cate nu î[i contro-
leaz\ foarte bine anumite func]ii”.
Sînte]i oameni în]eleg\tori, ve]i trece
peste acest am\nunt.

Cînd pozele cu close up pe ochi
nu sînt destul de conving\toare,
salvatorul recurge la amenin]\ri de
tot felul: „Aceste sufle]ele au ne-
voie de ajutorul nostru... «St\pî-
na» îi va mai ]ine doar o s\pt\mîn\,
apoi vor fi arunca]i cine [tie unde.
Pentru persoanele care î[i doresc un
îngera[ v\ rog s-o contacta]i pe...”.
Evident, al\turi e o fotografie cu
un ghemotoc de blan\ gri, cu ochi
alba[tri [i presupusa lui nedumeri-
re: „De ce eu? :((( Cu ce am gre-
[it?”. Sau:  „V\ rog tare mult s\ m\
ajuta]i [i pe mine s\-i g\sesc o cas\
(lui Tomi, un motan cu trei picio-
ru[e – n.r.), pentru c\ altfel va tre-
bui s\ îl duc afar\ în sat, iar el nu e
obi[nuit”. }\ranii aceia îl vor sfî[ia.
Dac\ nu sînte]i dispu[i s\ face]i mai
mult, „v\ rog sharui]i ca s\ îi g\-
sim un st\pîn înainte s\ vin\ frigul”.
N-o s\ l\sa]i o pisic\ s\ moar\, du-
p\ ce tocmai a fost salvat\.

Vlad OODOBESCU

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

E viermuial\ mare, ca într-un
furnicar în care insecte cu picioare
negre [i sub]iri car\ gr\bite de toate în
spate. Oamenii se uit\ în stînga [i-n
dreapta, ochesc c\r]i [i î[i întind apoi
bra]ele spre ele. Unii, mai relaxa]i, le
r\sfoiesc pe îndelete, îndoaie coper]ile,
chibzuiesc cu aten]ie [i, cel mai proba-
bil, compar\ pre]urile cu cele dintr-o
libr\rie foarte popular\. Au venit cu
întreaga familie la BookFest. 

Pe strada Emil Zola, copii se zben-
guie bucuro[i c\ li se îneac\ chiotele în
g\l\gia tîrgului, pe Victor Hugo, la stan-
dul Speran]a TV, se v`nd c\r]i de gastro-
nomie, îndreptare de g\tit „Repede, s\-
n\tos [i gustos”, o performan]\ la care
s`ntem provoca]i cu to]ii, iar pe Jean-
Paul Sartre, acolo unde au poposit e-
diturile Polirom, Curtea Veche [i Hu-
manitas, ne vorbesc poe]i, scriitori, cri-
tici literari, actori sau jurnali[ti. P`n\
la toamn\, nu se vor mai înghesui
laolalt\ în pavilionul C al centrului
expozi]ional RomExpo at`ta proz\,
poezie, filosofie, istorie, cultur\ [i

religie. C\r]ile nu vor mai sta ca ni[te
fecioare sfiite a[teptându-[i pe]itorii
ori nu vor atîrna, a[a cum o fac la stan-
dul francez al Bookfest, pe ni[te a]e,
imitând apa unei bogate fîntîni
arteziane.

Bernard PPivot [[i ppome]ii
Luizei

În urm\ cu opt ani, Luiza Vasiliu
l-a cunoscut pe Bernard Pivot în una din
edi]iile emisiunii sale de pe France 2,
„Double Je”, pe care a filmat-o în Ia[i.
Pe atunci, Luiza avea 19 ani [i „Le Fi-
garo” a descris-o drept „o tîn\r\ balca-
nic\, supradotat\ tipic\, cu frumoasa ei
privire fugar\ [i cu obrajii ei rotunjiori
plini de modestie”. În urma întîlnirii de
sîmb\t\, 2 iunie, din cadrul tîrgului -
denumit\ sugestiv „Amintiri catodice”-
femeia cu privirea încadrat\ de liniile
unui creion verde-smarald de lîng\
mine o g\se[te pe Luiza „fermec\toare”.
A[a este, pentru c\ tîn\ra jurnalist\ str\-
luce[te de admira]ie în partea dreapt\
a lui Pivot. {i are de ce. Bernard Pivot
poveste[te cu un umor ce s-a r\spîndit
cu u[urin]\ în public cum a venit Char-
les Bukowski beat în emisiunea lui de
interviuri literare ori cum a b\ut Vla-
dimir Nabokov în fa]a camerelor de
filmat whisky turnat dintr-un ceainic.

„Mi-am asumat acest risc. Dac\ am e-
limina to]i scriitorii b\utori din litera-
tur\, am r\mîne cu un imens spa]iu
gol”. {i nu a gre[it. Participarea la e-
misiunile sale devenise de-a lungul
celor 30 de ani de carier\ un soi de cer-
tificare a statutului de scriitor în Fran-
]a, de[i „asta mi se pare o perversiune.
E[ti scriitor pentru c\ scrii opere origi-
nale, nu pentru c\ vii în emisiunea mea”,
consider\ cel care este în continuare
un trendsetter în materie de lecturi pen-
tru publicul francez.

Houellebecq, sst\pînul
decanden]ei

Ast\zi îns\ scriitorii nu se bucur\
de acela[i prestigiu. Directorii de în-
treprinderi ori sportivii s`nt mai im-
portan]i [i mai populari. În fa]a lui
Horia Roman Patapievici, Pivot re-
cunoa[te ni]el am\rît c\ „Fran]a nu mai
produce mae[tri ai gîndirii”.

{armul moderatorului este atenuat,
în dup\-amiaza aceleia[i sîmbete, de

privirea cinic\ a scriitorului francez
Michel Houellebecq. Pe masa de la
care ne prive[te pe to]i ca pe ni[te
sardine uscate troneaz\ o sticl\ [i un
pet de Tuborg, iar între degetul din
mijloc [i inelar se stinge singura ]igar\
din pavilion. Nu se fumeaz\, dar lui
Houellebecq nu-i pas\. R\spunde
lent, î[i lunge[te cuvintele [i le în[ir\
ca ni[te rufe pe o a]\ [i nu zîmbe[te în
nicio poz\. {i e oarecum firesc s\ fie
a[a. Atunci cînd tîn\ra blond\ din fa]\ îi
pune nedumerit\ întrebarea „De ce nu
ne trata]i ca pe ni[te persoane, ci pe ca
un buchet de semne?”, cei din spate
chicotesc. A[a e scriitorul care î[i las\
personajele s\ tr\iasc\ precum ni[te
parazi]i, apoi le omoar\ pentru c\
moartea este un lucru firesc. Uneori,
acestea se nasc într-o carte [i mor în
alta. Nu ne poate oferi un exemplu
concret, dar cine mai are nevoie de el?

Lina VVDOVÎI
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La Sohatu, în C\l\ra[i, po]i s\ te
treze[ti c\ uli]ele sunt traversate une-
ori de b\ie]i pe biciclet\ care strig\, mai
în glum\, mai în serios: „Vota]i cu Iu-
lian Dumitric\! Cel mai bun primar!”.
{i nu e înt`mpl\tor. Fanii actualului pri-
mar PNL-ist (candidat USL) înt`m-
pin\ cu astfel de manifest\ri un mic
alai condus de Dumitru Grigore, p\-
durar [i contracandidat din partea A-
lian]ei Popular Cre[tine (noile „hai-
ne” ale PDL-ului în C\l\ra[i, al\turi
de UNPR [i PN}CD).

Pe st`lpii comunei mai e o fa]\
care se vrea la prim\rie, un anume
Gabriel Niculescu, asistent veterinar
prin comun\, a[ezat, în Photoshop, la
st`nga lui Victor Ponta în poz\. 

Aici, zici c\ USL-ul s-a rupt. PNL
candideaz\, sub sigla USL –din ra]i-
uni electorale, cel mai probabil – se-
parat de PSD. E chiar mai complicat cu
coloratura politic\ pe aici – cineva a
scris pe un gard plin de afi[e USL, cu
un marker, ca o dezv\luire: „Portoca-
liilor! Lumea v\ cunoa[te! V-a]i îm-
br\cat în alb? Degeaba!”.

Oamenii din sat zic c\ nici bine n-a
debutat campania la Sohatu, c\ deja se
simte un iz de petreceri electorale, pa-
chete sau, de ce nu, de sume modeste
în schimbul unui vot. Momeli [i dintr-o
tab\r\, [i din cealalt\. Au mai fost
pachete. Chiar dup\ Pa[ti. S-au împ\r-
]it, de asemenea, din nou, [i promisiuni
c\ se vor asfalta uli]ele desfundate. 

A[a c\ mita electoral\ nu e ceva nou
aici. Lumea pare obi[nuit\ cu toate
astea. Acum patru ani, de „tura ailal-
t\”, Georgetei {tefan, de exemplu, o
s\teanc\ între dou\ v`rste, i s-au pus,
firesc, sub nas 40 de lei pentru vot.
„A preluat datele de pe buletin [i sea-
ra, dup\ vot, a venit [i ne-a adus
bani”, recunoa[te femeia, undeva pe
uli]a ei plin\ de noroi.

Iar ceva mai încolo, pe „la blocuri”
– imobile de patru etaje de la intrarea
în localitate – po[ta[ul împarte pensia.
{i se na[te o adev\rat\ polemic\ în ju-
rul mizei electorale. La coada modest\
st\, de exemplu, Niculae Ciuvei. Care
mai degrab\ are o durere, pe l`ng\ cam-
pania electoral\. Aici, la Sohatu, ar fi
fost în opinia sa, „cea mai frumoas\
comun\”, fa]\ de Vasila]i, satul vecin.
„Dar dac\ merge]i acuma la ei, vede]i
c\ ne-a luat-o mult înainte...”, se în-
tristeaz\ b\rbatul.

De al\turi, un anume „nea Traian”
are o opinie: „Fiecare voteaz\ cu cine
crede. C\ m\ uit eu la tine pe afi[, da eu
c`nd m\ duc în cabin\, [tiu cu cine vo-
tez. C\ a venit cu pachete, cu pui, cu pe[-
te. Dar nu conteaz\...”, zice mo[ul. 

Nea Traian crede c\ vine din fap-
tul c\ „s`ntem democra]ie acuma”. „Dar
ce crezi? C\ mai conteaz\ c\ d\ ceva ca
s\ vot\m?”, adaug\ mo[ul.

„Pentru mine la 80 de ani... ce s\
mai conteze?”, d\ s\ pun\ punct. „Nu
conteaz\, nea Traiane?!”, intervine
deodat\ [i po[ta[ul. „Dar ai mai suge
la ]`]\ acuma, nu?”, vine [i gluma. Se
r`de mult la pensii la Sohatu.

Andrei UUDI{TEANU

C`teva imagini de campanie

Nu exist\ loc mai frumos pe lumea
asta dec`t acolo unde zv`cne[te Ro-
mânia, unde culorile se amestec\ în
verde cucurbitaceu, ro[u tomat\ [i
galben p\staie. Unde c`ntecele au a-
celea[i refrenuri: un leu cinci leg\-
turi sau ]ig\ri, ]ig\ri, ]ig\ri! A[a cum
doamnele dau o rait\ prin mall pentru
îmbog\]irea garderobei, ochind cu ne-
sa] cele mai dr\gu]e ]inute, eu merg în
pia]\ cu acela[i entuziasm pentru a
alege cele mai bune fructe [i legume.
E chemarea p\m`ntului poate, nu stau
s\-mi explic prea bine. Dar nu exist\
loc în care s\-mi plac\ mai mult s\ merg
dec`t printre tarabele în care se ames-
tec\ ro[iile grece[ti cu cele de Foc-
[ani [i D\buleniul e traducerea pen-
tru Turcia. 

Îmi place s\ privesc oamenii care
î[i umplu saco[ele de un leu cu car-
tofi amesteca]i cu p\mânt, ca s\ par\
mai române[ti, ro[iile mo]ate, caisele
cu contur verde, semn c\ au fost cu-
lese prea devreme. {i dup\ ce au ales
cea mai ochioas\ bucat\ de telemea
[i cele mai fragede cepe, nu se poate s\
nu te opre[ti la umbrelu]ele ro[ii, sub

care dorm ni[te scaune de plastic. Din
c`nd în c`nd, la o rafal\ de vânt, fu-
mul de la gr\tare înv\luie terasa într-un
efect ca de scen\, pe care puf\ie din
c`nd în c`nd o umbr\ de abur. Abu-
rinde s`nt [i sticlele de bere, de dou\ ori
jum\tate mai ieftine dec`t în Centrul
Vechi. 

Un domn cu musta]\ [i-a g\sit cea
mai la soare mas\, st\ g`nditor [i par-
c\ to]i norii negri i s-au a[ezat pe u-
meri. În col]ul cel\lalt, o familie t`-
n\r\ se confrunt\ cu un carton întreg
cu mici. Doamna înfige scobitoarea,
ridic\ micul [i chiar înainte s\ guste,
închide ochii ca în vreo reclam\ la
ciocolat\. S`nt serio[i [i par stînjeni-
]i de prezen]a doamnei care adun\ res-
turile ca în fa]a unui somelier. Terasa
de la Obor este pentru ei o mare ie-
[ire în ora[. Rujat\, cu ochelari
lunguie]i de soare [i unghiile ro[ii, o
alt\ doamn\ î[i centreaz\ sticla de
Skol pe masa pe care mai c\ o ridic\
v`ntul [i soarbe cu înghi]ituri mici.
Nu se gr\be[te nic\ieri. 

{i pentru mine timpul se opre[te
în loc la terasa din Obor. Nu exist\
metafor\ mai bun\ a timpului mereu
înving\tor ca rapiditatea cu care se
schimb\ clien]ii de la mese. 

Andreea AARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

Michel Houellebecq s-a `nt`lnit cu publicul român de 1 iunie

Andreea AARCHIP eeste 
reporter lla ccotidianul
„Adev\rul”

Lina VVDOV~I eeste 
redactor lla ppostul dde 
televiziune „„TVR”

Toate 
pisicile de pe

Facebook
 „Stinky, o pisicu]\ care
a fost paralizat\, are
nevoie de ajutor. Dup\
multe tratamente a reu[it
s\ mearg\ din nou”

SSccrriissoorrii ddiinn TTiimmppuurrii NNooii

 aici ar fi fost, în
opinia sa, „cea mai 
frumoas\ comun\”

Vlad OODOBESCU eeste
senior eeditor lla rrevista
„Opinia vveche”

 „dac\ am elimina to]i
scriitorii b\utori din
literatur\, am r\mîne cu
un imens spa]iu gol”

 `mi place s\ privesc
oamenii care î[i umplu
saco[ele cu cartofi 
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Miercuri, 6 iunie, la Sala
Polivalent\ din Ia[i va concer-
ta trupa olandez\ Band zonder
Naam - Trupa F\r\ Nume. 

Spectacolul „BZN Best of”
va ]ine dou\ ore, iar biletele se
pot achi]iona de pe site-urile
bilete.ro [i eventim.ro.

CCOONNCCEERRTT

Dintr-o mie de CD-uri

~n „Interstellar”, nu deosebe[ti vo-
cea uniform\ a lui Frankie Rose de
fundalul cu care o acompaniaz\ corul.
A[a `nc`t din pu]inele versuri care se
plimb\ prin cele zece piese nici unul
nu eviden]iaz\ foarte bine caracterul
vocal al solistei. 

~n „Moon on my mind”, de pild\,
glasurile se scufund\ ca `ntr-o spiral\
intergalactic\ ce duce c\tre alt\ lume
[i efectul pare nep\m`ntesc sau cel pu-
]in vechi. ~nceputul sun\ a pustiu [i no-
ta electronic\ proeminent\ se potri-
ve[te minunat cu pu]inele accente de
chitar\ electric\. 

Ce-i drept, Frankie Rose nu este o
solist\ care s\ fi avut preten]ii ca pu-
blicul s\ `i recunoasc\ glasul nici `n
trecut, c`nd a f\cut parte din trupele
Dum Dum Girls [i Vivian Girls. Pro-
babil de asta a ales s\ [i-l p\streze
cuminte [i s\ nu `i dea fr`u liber doar
pentru c\ acum are trei minute pe
melodie doar pentru ea. Totu[i stilul
este u[or recogniscibil [i pe acest al
doilea album pe care `l scoate `n for-
mula solo. Nu a renun]at la stilul sim-
plu de „garage rock” cu care a ̀ nceput,
ceea ce a ]inut-o  ancorat\ ̀ n realitatea
muzical\. 

Chiar dac\ pierde teren la capi-
tolul versuri, „Interstellar” este un
album `n a[a fel conceput `nc`t s\ nu te
seduc\ prin cuvinte, ci prin instru-
mente. ~n „Apples for the sun” ritmul
monoton al orgii de biseric\ [i corul
domol par c\ arunc\ o rug\ciune `n-
spre o divinitate pe care o ghice[ti
doar dac\ ascul]i de c`teva ori piesa.
C\ci prima audi]ie `]i provoac\ un
chef nest\vilit de meditare sub un tei

proasp\t `nflorit [i lun\ plin\. 
„The Fall” are influen]e ceva mai

dure, contrabasul de la `nceput `[i
p\streaz\ nota grav\ p`n\ `n ultimele
secunde [i doar pe alocuri chitara e-
lectric\ `ncearc\ s\ mai `ndulceasc\
atmosfera.

Piesa care mo[tene[te cel mai bine
stilul clasic al trupelor `n care a c`ntat
Frankie Rose este „Gospel Grace”,
care este cu o not\ mai ritmat\, percu-
]ia se simte mai profund [i mesajul este
unul mai pronun]at. Aici Frankie este
o ̀ ndr\gostit\ care „merge pe nori” (n.r.:
versul original este „Been so blue/ Wal-
king on a cloud”) c\ut`ndu-[i sufletul
pereche pe care l-a r\t\cit `n cer. De
altfel, tot albumul este ca o c\l\torie
lent\ printre stele [i dac\ ui]i s\ sco]i
c\[tile din urechi ri[ti s\ te r\t\ce[ti
prin Univers.

Cristina BBABII

C\l\torie cu praf de stele 

Frankie Rose – „Interstellar”
(2012)

Parc\ a trecut o ve[nicie de c`nd
un cinema din Rom=nia nu a mai pus
pe marele ecran un film animat care
s\-]i reaminteasc\ de un oftalmolog
excentric desenat [i nerealizat de pro-
gramatorii de calculatoare. Printre
cei care mai folosesc creionul [i nu
stylus-ul (n.r. obiect de scris) se nu-
m\r\ [i membrii studioului japonez
Ghibli, care prin ultima lor produc]ie
„The secret world of Arrietty” de-

monstreaz\ c\ `nc\ s`nt mae[trii pe-
liculelor animate.

Povestea se `nv`rte `n jurul lui
Arrietty, o feti]\ jucat\ `n traducerea
american\ de Bridgit Mendler, un
membru al unei specii de oameni mi-
nusculi, numi]i Borrowers (n.r. : per-
soane care ̀ mprumut\ lucruri). Ea [i fa-
milia `[i duc traiul ascunz`ndu-se de
locatarii gigan]i ai unei case de la ]ar\,
de unde „`mprumut\” ce au nevoie pen-
tru a supravie]ui. ~ns\ tot ce iau s`nt lu-
cruri m\runte, de care  nimeni nu [i-ar
da seama c\ lipsesc, precum un
nasture sau o bucat\ de a]\. 

Scenariul `ncepe cu adev\rat `n
noaptea `n care Arrietty [i cu tat\l ei

pornesc s\ fac\ rost de ni[te zah\r. Ei
g\sesc o cas\ de p\pu[i din care fata
strecoar\ pe ascuns o can\ micu]\ de
plastic. 

~n acel moment ea este observat\
de Shawn, un b\iat pus la pat dato-
rit\ bolii de inim\ de care sufer\. De[i
`nt`lnirea dintre Arrietty [i b\iat are
loc `n condi]ii nefavorabile, leg\tura
dintre ace[tia se realizez\ pe baza
unei pove[ti, `nc\lc`nd cli[eele holly-
wood-iene. De[i `ntre cei doi se
construie[te o prietenie, modul ̀ n care
b\iatul trateaz\ existen]a piticilor [i
`n plus, frica acestora fa]\ de oame-
nii normali, fac ca rela]ia copiilor s\
nu fie una de durat\. 

Sf`r[itul peliculei `ns\ pare mai
degrab\ o scen\ de tranzi]ie c\tre un
episod care nu mai apare, dec`t fina-
lul pove[tii. 

„The secret world of Arriety”
pare molcu], `ns\ nu plictisitor, ci
mai degrab\ relaxant, dup\ ce te face
s\ z`mbe[te. Pelicula atrage pu[tii
prin lumea de basm pe care o cons-
truie[te [i adul]ii pentru c\   povestea
simpl\ a unei pitic\nii c`t un creion
surprinde. Curiozitatea [i maturitate
de care d\ dovad\ Arrietty aproape
concureaz\ cu lumea oamenilor gi-
gan]i.

Paul AANDRICI

Stop cadru O p\pu[\ c`t un creion

Cartea  „~n c\utarea oii fantas-
tice” este ultima din „Trilogia {o-
bolanului” a lui Haruki Murakami.
Un discurs despre schimbare, cu un
protagonist care `ncearc\ s\ `[i des-
copere identitatea. El, t`n\rul al c\-
rui nume nu `l afl\m, cu o carier\ `n
publicitate, se simte dezr\d\cinat din
motive pe care autorul le las\ nes-
puse. Organiza]ia secret\ care ̀ l con-
tacteaz\ a pierdut o mioar\ mega-
loman\ cu puteri supranaturale. Mu-
rakami `[i construie[te ac]iunea
romanului demistific`nd realitatea
p`n\ la absurd, iar personajul acce-
t\ ipoteza unei Japonii postbelice
conduse din umbr\ de o organiza]ie
[i pleac\ `n c\utarea animalului. ~[i
ia cu sine un ajutor, femeia de o fru-
muse]e fascinant\ care `l `nso]e[te `n
g\sirea mioarei b\lane. Traducerea
`n limba englez\ a c\r]ii eviden]iaz\
z\d\rnicia drumului prin titlul „A
wild sheep chase”, provenind de la
expresia „a wild goose chase” (n.r.:
a face o munc\ f\r\ rost).

Drumul este c\utarea unei oi
care nu a fost v\zut\ de ani `ntregi,
reperat\ dintr-o poz\ pe care prota-
gonistului i-o trimisese, `mpreun\ cu
o scrisoare, un vechi prieten. El cu-
noa[te apoi o femeie cu urechi foarte
seduc\toare [i un b\rbat al c\rui
nume este Omul Oaie [i care se
costumeaz\ `n animalul pe care `l
reprezint\. 

Asa aduce `n prim-planul ac]iu-
nii absurdul `mpreun\ cu elemente
de cultur\ japonez\, precum ani-

mismul sau Shinto-ul. Rapiditatea [i
naturale]ea cu care protagonistul ac-
cept\ provocarea fac trimitere la
„Aventurile lui Sherlock Holmes” [i
`n special la cea de-a doua povestire,
„Liga Ro[ca]ilor” (n.r: „The Red- Hea-
ded League”).

Un discurs meditativ, asamblat
`ntr-o poveste aparent ridicol\. Per-
sonajul principal este surprins `n
carte c\l\torind dinspre Tokio la Ho-
kkaido. ~nsingurarea [i `nstr\inarea
de lume pe care le tr\ie[te o dat\ cu
aventura constituie un ̀ ndemn la `n-
dep\rtarea de turm\, metafor\ pentru
`ntreaga Japonie postbelic\ a ro-
manului. {i, pentru a introduce ci-
titorul `n lumea at`t de pu]in proba-
bil\ pe care o propune, Murakami
a asezonat cartea cu descrieri ale sa-
telor [i ale tipurilor de oi din Japo-
nia. Oric`nd o mioar\ nipon\ poate
desemna societatea ̀ n care s-a trezit.

Livia RRUSU

 albumul nu seduce 
prin cuvinte, ci prin 
instrumente

 familia de mog`lde]e tr\ie[te `n ascuns de locatarii
gigan]i ai unei case de la ]ar\

„Albumul nnu eeste, dde ffapt,
marele ssalt lla ccare tte-aai ffi

a[teptat”  
www.guardian.co.uk

Miori]\ rupt\ 
din soare
 drumul reprezint\
c\utarea unui animal 
nev\zut de ani `ntregi

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: Pentru c\
nu-]i place s\ ]i se zic\ „La
mul]i ani!” ]i-ai dezactivat

posibilitatea ca oamenii s\-]i posteze
chestii pe wall.

LEU: De c`nd nu mai
mergi la facultate ai uitat c\
mai exist\ chestia aia de

care se tem to]i, sesiune, [i ai `nceput
deja s\-]i faci bagajele pentru acas\.

FECIOAR|: Sim]i c\
ai `mb\tr`nit [i nu mai po]i s\
stai la b`rf\ cu colegii de fa-

cultate. Mai ales c\ vorbesc de chestii
care `]i s`nt str\ine, cum ar fi cursurile.

BALAN}|: Ai hot\r`t
s\ nu mai bei [i s\ str`ngi
bani pentru o vacan]\ la ma-

re. ~n doar o s\pt\m`n\ ai pus deoparte
[ase milioane.

SCORPION: Te-ai dus
la Purcica s\ te bronzezi [i
te-ai ales cu n\mol `n p\r [i

un puradel care s-a prins de tine [i nu
mai vrea s\-]i dea drumul.

S|GET|TOR: Te gr\-
be[ti s\ te duci la secretariat
s\-]i iei ultima adeverin]\

RATP, ca s\ te plimbi c`t mai mult gra-
tis cu tramvaiul prin ora[.

CAPRICORN: Te-ai
s\turat s\ auzi peste tot, mai
ales `n c\min, mizeria aia de

melodie, „Vara nu dorm”. Culmea, de
fiecare dat\ ]i se face somn.

V|RS|TOR: Odat\ cu
ceasul de var\ `]i este mult
mai u[or s\ te orientezi. {tii

c\ atunci c`nd se lumineaz\ afar\ e tim-
pul s\ te culci.

PE{TI: Ai terminat de
dat proiectele [i te auto-
cinste[ti cu o mini-vacan]\

la munte, iar examenele le la[i pentru
sesiunea de restan]e.

BERBEC: Oric`t de
mult ai visa, n-o s\ pleci
niciodat\ `n Ibiza. Mai bine

caut\-]i un job ca `nv`rtor de shaworma
`n Tudor.

TAUR: E[ti `n anul al
doilea de facultate [i deja ai
gata un capitol din licen]\.

Bine`n]eles c\ to]i colegii de an fac
mi[to [i se iau de tine din cauza asta.

RAC: S\pt\m`na asta `]i
vor ie[i toate proiectele pe
ochi. Ai at`t de multe de f\cut

c\ te g`nde[ti serios s\-]i cumperi o oli]\,
s\ reduci timpul p`n\ la baie [i `napoi.

Demult n-a mai vuit a[a Emil
Alexandrescu, chiar dac\ nicio-
dat\ n-a stat dezbr\cat la meciurile
Politehnicii din Ia[i. Oamenii se
adunau, `[i mestecau por]ia de se-
min]e [i apoi se retr\geau spre case
cu senin\tatea celor care au f\cut o
plimbare pe Copou. Ia[ul n-a rupt
niciodat\ gura t`rgului c`nd a fost
vorba de fotbal. {i c`nd Politehnica
a retrogradat, de[i mul]i [i-au oftat
sup\r\rile, au b\tut acela[i drum
pe sub teii evoca]i de Eminescu
p`n\ pe scaunele tari de plastic ale
arenei din v`rful Copoului. P`n\ [i
c`nd era pe ultimele locuri din campi-
onat, cu [anse mici s\ mai r\m`n\
`n primul e[alon, la Ia[i tot vene-
au 10.000 de fani pe stadioane, cu
fularele la g`t, ca ni[te e[arfe de lux. 

Timpul i-a `nv\]at pe ie[eni s\-i
iubeasc\ pe b\ie]ii `n alb-albastru,
fie c\ se cheam\ FC, FCM, CSMS
sau oricare alt\ abreviere. La tribu-
ne, pe locurile celor cu abonamen-
te, oamenii se cunosc unii pe al]ii,
`[i ]in scaunele preferate, `[i cum-
p\r\ unor altora semin]e [i le dau
sumarul `n propozi]ii scurte [i ra-
pide `nt`rzia]ilor. Este un senti-
ment de familie `n r`ndul suporte-
rilor ie[eni pe care rar `l mai `nt`l-
ne[ti `n ]ar\. N-a[ vrea s\-i com-
par cu fanii lui Liverpool, dar `n
Ia[i nu se `njur\ patronii, juc\torii,
antrenorii, nu se scandeaz\ `mpo-
triva conducerii fotbalului din
Rom=nia [i nici nu se intr\ pe teren
cum avem „onoarea” de a vedea din
ce `n ce mai des pe arenele din ]ar\.
Da, e adev\rat, suporterii ie[eni nu
s`nt o galerie. Singura coregrafie pe
care o au e huiduirea portarului c`nd
trage de timp [i valurile, c`nd e-
chipa lor conduce. 

Dar pe scaunele acestea pono-
site se adun\ tot soiul de oameni.
Studen]i care-[i arunc\ grijile acas\,
b\tr`ni care-[i str`ng pasiunile a-
proape de suflet copii [i femei care
r\m`n dup\ meci la o promenad\
prin parcurile Copoului. Ligii 1 i-
a lipsit Ia[ul. S`ntem acel strop de
normalitate `n circul prin care se
scald\ acum sportul rom=nesc [i
da, f\r\ modestie, ne m`ndrim cu
asta. 

C\t\lin HHOPULELE

Scor la pauz\

Un vechi
prieten

 timpul i-a `nv\]at pe
ie[eni s\-i iubeasc\ pe
b\ie]ii `n alb-albastru,
fie c\ se numesc FC,
FCM sau CSMS 

„The SSecret wworld oof AArrietty”
(2012) 

Regia: HHiromasa YYonebayashi
Gen: AAnima]ie



~n sal\ jum\tate din b\nci era de-
ja ocupat\ de curio[i [i amatori de adre-
nalin\ de[i mai erau minute bune p`n\
s\ ̀ nceap\ „cafteala”, cum a numit-o un
b\rbat care fuma la intrare. C`]iva pu[ti,
`mbr\ca]i `n kimono-uri albe, alergau
neast`mp\ra]i pe sc\rile s\lii, f\c`nd
slalom printre fete `mbr\cate elegant,
la bra] cu b\rba]i tatua]i [i cu cicatrici
pe fa]\ sau m`ini. 

Mi-am c\utat [i eu un loc [i am a[-
teptat. ~ntr-un final, primii sportivi au
fost invita]i pe ring. Aten]ia i-a fost a-
tras\ [i unui b\iat care sem\na cu un
juc\tor de baschet [i lupt\tor de sumo `n
acela[i timp. Acesta s-a oprit din arun-
cat coji de semin]e `n c\ma[a unui b\-
tr`nel care st\tea `n fa]a lui [i a `nceput
s\-i aplaude pe boxerii de la Racovi]\
care au p\[it printre corzi. Dup\ ce [i-au
pus c\[tile [i [i-au `nfipt din]ii `n
protezele din silicon, au `nceput s\-[i

dezmor]easc\ pumnii. Treptat, loviturile
lor au devenit mai dure, seriile au de-
venit mai rapide, iar mi[c\rile lor mai
alerte, pe m\sur\ ce `[i citeau mi[-
c\rile. Dup\ trei reprize `n care au `n-
cercat s\ se doboare, ambii lupt\tori
au fost declara]i `nving\tori [i premi-
a]i cu c`te un trofeu.

Muzica a devenit iar st\p`na s\lii,
oblig`nd cele c`teva cupluri din fa]a
mea s\ strige unul c\tre cel\lalt ca s\
se poat\ `n]elege. C`]iva `nt`rzia]i, b\-
ie]i [i fete, r\ma[i la vestiare s\-[i mai
sus]in\ colegii, se a[az\ pe banca din
spatele meu apl\ud`nd [i strig`nd fiind-
c\ a venit r`ndul profesioni[tilor `n ka-
rate s\ arate ce [tiu. {i-au pus m\nu-
[ile, [i-au acoperit tibiile, iar apoi a ur-
mat o demonstra]ie dur\ de jujitsu [i
MMA (n.r.: Mixed Martial Arts). Lup-
ta s-a desf\[urat mai mult la sol, unde
aveau grij\ s\-[i fac\ f\lcile mai fra-

gede cu pumnii, asta c`nd nu `[i ar\-
tau loviturile de genunchi sau prin r\-
sucire. Nici de aceast\ dat\ nu s-a decis
un c`[tig\tor [i au primit premii am`n-
doi.

Lupte [[i ttrofee
Imediat dup\ ce au cobor`t kara-

ti[tii din ring a urcat Ionu] Iftimoaie,
`ns\ nu pentru a lupta, ci pentru a trage
la sor]i c`[tig\torii unor vouchere `n va-
loare de 100 de lei. Prima care a primit
premiul a fost Olimpia, o t`n\r\ mi-
cu]\ [i timid\. Aceasta a fost pus\ de
invitatul special s\ aleag\ `ntre pre-
miu [i un meci de trei minute cu el.
Fata a refuzat z`mbind oferta lupt\to-
rului, promi]ind `ns\ s\-l `nving\ cu
alt\ ocazie. 

S-au mai extras c`]iva c`[tig\tori,
Iftimoaie `ncerc`nd dup\ fiecare nu-
mire s\ destind\ publicul ner\bd\tor s\
`nceap\ urm\torul meci. A[tept\rile
acestuia au fost `ns\ de[arte pentru
c\, `n loc de o lupt\, ace[tia l-au ascul-
tat pe Iulian Canaf, un fost concu-
rent la emisiunea Vocea Rom=niei,
care a interpretat cinci piese, cover-uri
dup\ c`nt\re]i celebri ca Louis Ams-
trong sau Elvis Presley. Sala a `nce-
put s\ se goleasc\ de `ndat\ ce s-a a-
nun]at o nou\ tragere la sor]i, de[i to]i
cei care au pl\tit biletul se puteau nu-
m\ra printre c`[tig\tori. 

Dup\ ce s-au dat toate premiile,
s-a sc\zut categoria de v`rst\ [i greu-
tate, iar `ntre corzi au `nceput s\ lupte
doi boxeri care abia [i-au s\rb\torit
majoratul. Era tot ce a[tepta publicul

care a ̀ nceput s\-i ova]ioneze. ~ncura-
ja]i de acesta, dar mai ales de fetele
din primele r`nduri, cei doi tineri din
ring au uitat c\ e un meci demonstra-
tiv [i au luat lupta `n serios. Dou\ di-
recte trec prin garda lupt\torului din
col]ul ro[u urmate de alte trei lovituri
la stomac. Adversarul s\u, echipat `n
albastru, a reu[it un upercut [ters ur-
mat rapid de doi pumni. A fost nevo-
ie de arbitru s\-i d\sc\leasc\ de c`te-
va ori pentru a mai lini[ti spiritele ce-
lor doi r\zboinici. Gongul de final i-a
f\cut `ns\ ca cei doi b\ie]i s\ se `m-
br\]i[eze [i s\ se felicite. 

Cump\n\ `̀ntr-uun ppicior
TaeKwonDo-ul (n.r.: art\ mar]ial\

caracterizat\ prin lovituri de picior) a
schimbat total maniera de lupt\ de p`-
n\ acum. ~n locul pumnilor, ̀ n ring, zbu-
rau picioare. Prima dat\ a c\zut la po-
dea lupt\torul `n albastru, acesta plon-
j`nd spectaculos dup\ o lovitur\ regi-
zat\ a lupt\torului `n ro[u. Lupta s-a
reluat [i dup\ lovituri de picioare bine

]intite vine r`ndul r\zboinicului albas-
tru s\-[i doboare adversarul. O lovitur\
prin r\sucire [i acesta a ajuns la p\
m`nt.

Au urmat `n ring doi pu[ti de
nou\ ani, discipoli ai aceluia[i stil de
arte mar]iale. Au `ncercau s\ se inti-
mideze reciproc cu strig\te firave [i
lovituri care nu `[i prea atingeau ]inta,
`ns\ se urm\reau [i tatonau ca ni[te a-
dev\ra]i lupt\tori.

Seara s-a `ncheiat spectaculos
c`nd, folosind tot lovituri de picior, s-au
spart pl\ci de rigips, c`te trei la fiecare
`ncercare, coco]ate la diferite `n\l]imi.
O dubl\ `ntoarcere cu lovitur\ deasu-
pra capului a distrus placa ]inut\ de un
alt lupt\tor c`t se poate de sus, iar alte
dou\ balans\ri scurte de picior le-a f\-
r`mat pe celelalte dou\ de la nivelul tru-
pului. Fericit publicul s-a `ndreaptat ra-
pid spre ie[ire dup\ ce nu mai era ni-
mic de dezansambat cu piciorul. Doar
doi b\ie]i rotofei au r\mas un pic ̀ n urm\.
Erau convin[i c\ s-ar fi descurcat mai
bine `ntre corzi.

Andrei MMIHAI

~n ziua de azi, nici slujba de c`nt\-
re] cu faim\ interna]ional\ nu are ni-
mic de-a face cu cinstea. Acum
interpre]ii trebuie s\ `nve]e cum [i cu
cine s\ ajung\ pe poza de pe prima
pagin\ a unei reviste tabloid sau s\ dea
un pumn, dou\ pentru ca vreun blogger
s\-i pun\ pe prima sa postare. Justin
Bieber, b\iatul care `ntr-o zi, cu aju-
torul unui clip de pe Internet,
devenise scutierul artistului Usher,
recent a f\cut primii pa[i spre titlul de
cavaler al muzicii pop, dep\[indu-[i
condi]ia de vasal. 

Pentru acesta `ns\ a trebuit s\ `n-
frunte unul dintre cei mai notorii v`-
n\tori de vedete, un paparazzo. O „sub-
specie” de paparazzi care obi[nuie[te
s\ lucreze singur\, ceea ce-o face s\ se
comporte mai agresiv c`nd se apropie
de prad\. Confruntarea dintre cei doi a
avut loc ̀ n parcarea unui mall dintr-un
ora[ din California, unde t`n\rul fuse-
se cu o „coleg\” din domeniu, Selena

Gomez, la un spectacol. C`nd ace[tia au
`ncercat s\ ias\ cu tr\sura lor de c`te-
va milioane de dolari, fotograful le-a
blocat ie[irea pentru a le putea face o
poz\. ~ntruc`t acesta a refuzat s\ se mu-
te din drum, `ntre v`n\torul de senza-
]ional [i vedet\ s-a iscat o alterca]ie
care s-a terminat cu victoria celui din
urm\, totul `n fa]a mai multor oame-
ni [i a iubitei sale.

~nvinsul `ns\ nu s-a l\sat biruit,
c\ci la `ndemnul avocatul, care a a-
juns repede la fa]a locului, a chemat
for]ele de ordine pentru a depune o
pl`ngere `mpotriva lui Bieber. Apa-
rent loviturile acestuia au avut suficien-
t\ for]\ s\-l bage pe paparazzo `n spa-
tele unei ambulan]e [i s\-l duc\ la spi-
tal, acuz`nd dureri `n zona stomacu-
lui. Aparent [i ofi]erii au `nceput s\
sufere de mici junghiuri `n aceea[i
zon\, dar doar pentru c\ r`deau. {i to-
tu[i poli]i[tii  au decis c\ vor continua
cazul prin luarea unei declara]ii [i din
partea c`nt\re]ului de muzic\ pop.

Justin Bieber, care `[i c`[tigase
fani printre copiii de sub 14 ani din toa-
t\ lumea, parc\ dorea s\ demonstreze

c\ odat\ cu admiratorii lui, [i el a cres-
cut [i nu mai este pu[tiul de acum ceva
timp. Dar momentul `n care a f\cut
asta pare a fi unul foarte oportun pen-
tru imaginea sa, deoarece de o vreme
canadianul a disp\rut din radarele tu-
turor. Copilul, care pentru mul]i este ̀ n
industria musical\ ceea ce Michael Bay
este pentru film, acum a devenit un
adev\rat rebel, pentru care nici o me-
lodie nu e un salt `napoi.

Paul AANDRICI 
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Amatorii au c`[tigat distinc]ii `n miniatur\

 dup\ trei reprize, primii doi concuren]i au fost declara]i `nving\tori [i premia]i cu
c`te un trofeu  Ionu] Iftimoaie a tras la sor]i c`[tig\torii unor vouchere de 100 de lei

„Tu dai una, eu dau dou\”

 confruntarea a avut
loc `n parcarea unui mall

Miercuri sear\, `n Sala Polivalent\ din Ia[i,
lupt\tori de toate v`rstele s-au duelat `n diferite

stiluri de arte mar]iale. Ace[tia s-au urcat `n ring pe
ritmuri de rap acompaniate de aplauzele publicului
[i ale lui Ionu] Iftimoaie, cunscutul lupt\tor K1, invi-
tatul special al evenimentului. Ei [i-au `mp\r]it pumi
[i picioare pentru a str`nge bani pentru David, un
copil cu paralizie cerebral\-tetraparez\, dar [i pen-
tru a ar\ta c\ sportul pe care `l pratic\ poate fi [i
artistic, [i nu se rezum\ numai la violen]\.

{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 Supercopou, `ntr-un col] `n
care mai degrab\ taraba de flori a-
trage ochiul dec`t umbrele de la te-
ras\ al\turat\, `n Aad’s Place este
r\coare iar raiul cl\titelor te ademe-
ne[te. Nici nu [tiam c\ exist\ at`tea
sortimente dar\mite c\ este un loc
care s\ le str`ng\ pe toate. Cl\tite
cu c\p[uni, piersici, ananas, ca[ca-
val [i ananas, banane [i fri[c\, cu
ton, cu br`nz\ de burduf, cu ardei
sau cu costi]\ [i ceap\ s`nt doar c`-
teva din umpluturile aluatului pu-
fos. {i pre]urile nu s`nt deloc mari.
~n func]ie de umplutura pe care o
alegi po]i da `ntre cinci [i 14 lei
pentru o por]ie. 

Dac\ nu e[ti amator de cl\tite
po]i oric`nd s\ iei o shaorma pentru
care sco]i din buzunar doar nou\
lei, un sandwich e cinci lei, dar po]i
opta [i pentru m`ncare g\tit\. Cior-
bele par mereu abia luate de pe foc,
micul dejun cu ochiuri [i costi]\ nu
e prea pr\jit, iar dac\ vrei s\ te r\s-
fe]i dup\ un examen istovitor
recomand gogo[ile cu `nghe]at\.
V\ va aduce cu siguran]\ un

z`mbet, [i dac\ gogo[ile singure nu
reu[esc asta e posibil ca fetele care
servesc s\ o poat\ face.

Dac\ tot e vorba de servire aceas-
ta e un alt plus al localului. Un punct
forte chiar pentru c\ e impecabil\.
Comanda `]i e adus\ mai repede dec`t
am v\zut oriunde `n alt\ parte [i e
preparat\ la vedere. Melodiile
comerciale s`nt probabil cel mai
nepl\cut aspect al restaurantului cu
specific olandez, dar se ascult\ sufi-
cient de `ncet `nc`t s\ nu te deranjeze
at`t de mult. Scaunele acoperite cu
piele neagr\ s`nt confortabile [i
dau un aspect elegant `n com-
bina]ie cu veselia culorilor cu care
s`nt acoperi]i pere]ii. Mica teras\ ar
putea fi deranjant\ pentru c\ scau-
nele din nuiele nu s`nt foarte
confortabile, iar umbrelele nu te a-
p\r\ mult timp de stropii de ploaie,
dar poti savura c`nd e cald afar\ o
bere la halb\ pe care dai patru lei. 

Aad’s Place e genul de loc c\-
ruia nu-i dai prea multe [anse `nain-
te de a trece de u[a de la intrare, dar
care te cucere[te `ncet, merit`nd pe
deplin fiecare apreciere pe care o
prime[te, chiar dac\ te mai mitu-
ie[te cu c`te o cl\tit\.

Andrei MMIHAI

Olanda-n blat pufos
 ciorbele par mereu
abia luate de pe foc

Ochi umfla]i pentru o cauzz\\   nnoobbii ll\\

Localul Troian


