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Ca și cum ai lua un pumn în burtă –
despre cărțile lui György Dragomán

CONSTANTIN PIȘTEA

În acel moment, cel mai recent
titlu apărut în limba română de
György Dragomán era Rugul (Edi �
tura Polirom, 2015, traducere din
limba maghiară de Ildikó Gábos�
Foarță), un roman pe care scriito�
rul originar din Târgu Mureș îl
publica la aproape un deceniu
distanță de Regele alb, o carte care
impresionase și care era deja tra�
dusă în toată lumea. Regele alb îl
făcuse cunoscut în România pe
Dragomán, care scrie în maghia ră,
după ce s�a stabilit în Ungaria îm�
preună cu familia înainte de 1990.

În aceeași întâlnire de la Casa
FILIT, scriitorul a fost rugat să
facă o recomandare din literatura
central�est�europeană, să pună în
lumină o carte despre care se vor �
bește prea puțin. Ce este norocul
a fost titlul menționat de Drago�
mán, un volum de proză scurtă
mai puțin remarcat la noi, publi�
cat în 1989 la Editura Kriterion.
Am reținut la acea vreme motivul
recomandării. Cartea lui Székely
János, a spus György Dragomán,

„te face să te simți ca și cum ai lua
un pumn în burtă“. 

O senzație asemănătoare am
avut după ce am citit Rugul, un
roman care mi�l făcuse cunoscut
pe Dragomán altfel decât îl știam
din Regele alb. Și de aceea vreau
să povestesc mai întâi despre
acest roman, puternic diferit față
de ce am mai citit de acest autor.

RUGUL

Emma este o adolescentă crescută
la orfelinat, după ce părinții ei 
au murit în urma unui accident.
Într�o zi însă, o bătrână pe care
nici nu o cunoaște, cu umeri
ascuțiți și degete osoase și cu chi�
pul învăluit într�un un batic ma�
re și negru, vine să o ia „acasă“. 

Bătrâna este bunica ei din partea
mamei, astfel că este de presupus
că gestul recuperatoriu repre�
zintă un punct de plecare pentru
Emma în a descoperi mă car o parte
din trecutul familiei.

Am simțit că Rugul este alt �
ceva încă de la primele pagini,
când am înțeles că am de a face cu
o narațiune la persoana I, dar cu o
voce feminină, fetița fiind cea care
povestește. Perspectiva este răsu�
cită față de Regele alb, unde, deși
vârsta protagonistului este apro�
piată, acolo este vorba de un
băiețel. Nu știu în ce măsură ar fi
contat ca și aici să avem o voce
masculină, însă am fost cucerit de
încercarea lui Dragomán de a
scrie totul din punctul de vedere
al Emmei, care descoperă treptat

întâmplări din trecutul familiei
sale, cu accentul pus pe povestea
bunicului și pe cea a tatălui, am�
bele cu substrat politic și social.

„Un experiment despre cum
să vorbești fără să vorbești“ – așa
își definise scriitorul cartea la un
alt eveniment important, dispărut
azi din păcate, anume Festivalul
Internațional de Literatură de la
București. Fabulos construit în
Rugul nu este neapărat persona�
jul Emma, ci cel al bunicii ei, care
ține în mână tot ghemul amintiri�
lor. Sunt lupte interioare pe care
Dragomán le gestionează cu mă�
iestrie, pentru a o transforma pe
bunică într�un personaj complex. 

Ea crede, pe de o parte, că totul
poate fi uitat, și cele mai importante
lucruri, și cele mai plăcute, dar și

cele mai neplăcute, dar pe de altă
parte consideră că amintirile ne re�
prezintă și ne definesc. De fapt, noi
suntem ceea ce ne amintim:„trebuie
să ne amintim totul, pentru că doar
atât avem, ceea ce ne amintim, ceea
ce uităm nu mai există, dispare din
trecut, dispare de pe lume“.

Da, după ce citești Rugul te
simți ca și cum ai lua un pumn în
burtă, așa cum spunea Dragomán
despre cartea lui Székely János, Ce
este norocul, pentru că durerea
povestită de el pare ruptă din tine.
Nu ai cum să nu empatizezi cu tre�
cutul personajelor sale și cu lup�
tele lor, mai ales că dincolo de
orizontul familial este vorba de un
context sociopolitic care nu�ți este
străin. Ce unește planul larg al
cărții de cel intim, al psihologiei

Acum trei ani, invitat al Festivalului Internațional de
Literatură și Traducere FILIT Iași, György Dragomán a partici-
pat printre altele la un eveniment de la Casa FILIT, alături 
de Filip Florian și Bogdan-Alexandru Stănescu (moderator al
întâlnirii). Un dialog în trei memorabil, în care invitații au 

vorbit despre cum găsesc timp pentru a scrie și despre
rezidențele de creație, dar și despre succes. „În fiecare zi 
mă chinui la fel“, a spus atunci György Dragomán. „Când ești
singur cu hârtia, succesul nu te ajută deloc. Unicul lucru la
care te gândești în acele momente este vocea.“
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personajelor sale este dorința pu�
ternică de a lua totul de la capăt. E
nevoie de un nou început, ceea ce
se simte atât în focul acela elibera�
tor în care sunt arse tablourile și
căr țile dictatorilor, cât și în cel în
care dispar lucruri care o leagă pe
bătrână de trecut și de soț.

REGELE ALB

Focul din Rugul mi�a amintit de
un episod cu o încărcătură simbo�
lică asemănătoare din Regele alb,
când arde o parte dintr�un lan de
grâu în urma luptei dintre două
găști de adolescenți. Pe câteva
zeci de pagini, care culminează cu
acest moment, Dragomán scrie un
adevărat microroman de aven�
turi, de o tensiune incredibilă, în�
capsulat ca o bilă încinsă în ro �
manul mare, Regele alb (Editura
Polirom, 2008, traducere din lim �
ba maghiară de Ildikó Gábos�
Foarță, reeditare în 2017, în co� 
 lecția Top10+). 

Dszátá, personajul narator al
lui Dragomán din Regele alb,
crede în primă fază că tatăl lui a
plecat împreună cu colegii de ser�
viciu într�o misiune de cercetare
secretă. Până la un punct, îi scrie
tatălui și primește răspuns de la

el, însă adevărul nu întârzie: șirul
scrisorilor se oprește, iar fiul află
că, de fapt, tatăl său a fost trimis
la „reeducare prin muncă“ la Ca�
nalul Dunăre�Marea Neagră. 

Cartea are 18 capitole, multe
dintre ele fiind dedicate câte unei
întâmplări pe care băiatul�nara�
tor o redă cu inocență și, nu de
puține ori, cu umor. Rămas acasă
cu mama, Dszátá resimte dorul de
tată, așa cum Emma din Rugul
este marcată de dispariția ambi�
lor părinți. Lipsa aceasta deschide
portița către o maturizare pe re�
pede înainte, în care un rol impor�
tant joacă nu doar sistemul opre� 
siv, ale cărui tentacule ajung până
la inocența lui Dszátá, ci și toți
prietenii sau „inamicii“ cu care�și
petrece timpul băiatul. 

„Romulus Frunză mi�a spus
să�mi intre bine�n cap că războiul
nu e niciodată o treabă cinstită, e
o chestie de victorie“, notează
Dszátá una dintre lecțiile cele mai
importante ale perioadei respec�
tive. „În timp ce, de peste tot, mă
asaltau hohote de râs, mi�am bă �
gat o mână�n buzunar, și�am pi�
păit fotografia tatei, și�am simțit
că mă podidește plânsul, dar am
strâns din dinți, și am făcut stân �
ga�mprejur, și am început să alerg
spre blocul nostru, auzindu�i cum
încă râd de mine, și nu știam ce�o
să�i spun mamei, goneam și�atâta
tot, rugându�mă să nu mai ajung
acasă niciodată.“

Succesul de care s�a bucurat
Regele alb are la bază contrastul
dintre lejeritatea povestirilor lui
Dszátá, continuitatea frazelor sale
lungi, în care este atent drămuită
candoarea sa, și duritatea funda�
lului, a perioadei în care are loc
acțiunea. Citind cartea poți să pre�
supui că Dszátá este un alter ego
al scriitorului născut în 1973 la
Târgu Mureș, unde a locuit până
la 15 ani, dar acest lucru contează
prea puțin. Personajul Dszátá este
remarcabil construit, iar drama

lui ajunge la cititor ca o otravă
lentă. Pe crăpăturile aproa pe inse�
sizabile ale peretelui narativ, unde
remarci mai ales întâmplări amu�
zante, povestite cu har, se scurge
substratul ideologic al vremii.

Un episod relevant în această
direcție este cel în care un ofițer îl
avertizează pe Dszátá, portar la
fotbal, că în Uniunea Sovietică 
s�a produs un accident la o cen�
trală nucleară și că ar face bine să
nu atingă mingea, care ar putea
aduna radioactivitatea din iarbă.
Mesajul acesta vine în contrast cu
duritatea antrenorului�terorist „nea
Gică“, ale cărui metode de antrena�
ment sunt extrem de dure pentru
vârsta celor cu care lucrează.

Și acest roman funcționează
ca un pumn în burtă, pentru că
deși pare că citești o carte despre
universul magic în care crește un
copil, ai de a face cu comunismul
și cu prefacerile unui timp abru�
tizant, dur și profund transforma�
tor. Pe Dszátá îl schimbă atât
partenerii de joacă, cei care�și
confecționează armuri și tot felul
de camuflaje și par că se pregătesc
de o luptă demnă de Vestul sălba�
tic, cât și vremurile în care crește,

cele care transformă familii și
lasă în urmă goluri de neumplut.

CORUL LEILOR

Tot despre relația dintre fiu și
părinți ori mai degrabă dintre
generații este vorba și în Corul
leilor (Editura Polirom, 2020, tra�
ducere din limba maghiară de Il�
dikó Gábos�Foarță), un volum de
proze scurte subtil legate atât de
Regele alb, cât și de Rugul, prin
forța evocărilor înrădăcinate în
istoria unei familii ficționale pe
care o poți presupune lesne drept
cea a scriitorului. 

Aici este tatăl, nu ace lași tată
lipsă din Rugul alb, ci unul dicta�
torial, care dorește ca fiul său să
învețe să cânte perfect la vioară,
și tot acolo este un tată�lipsă, pe
care un copil, Marcell, îl asimi�
lează cu muzica, „mamă, e posibil
ca muzica să fie tatăl meu“, ori un
tată ale cărui tobe au fost arse
(din nou apare motivul focului)
de soție și care acum vrea să se
răzbune. Ori un tată căruia fetița
(revenire la vocea din Ru gul) îi
pregătește o supă de pui, ori un
alt tată (sau același) din Boxe
care „a început să mește rească la
boxe în ziua când l�a părăsit
maică�mea“. 

Există o legătură cu trecutul
în mai toate textele lui Dragomán
din cartea aceasta. Multe dintre
personajele sale sunt afectate de
un trecut care nu a mers așa cum
ar fi trebuit, ori de un trecut care
nu a depins de ele, ori de un tre�
cut în care au făcut alegeri greșite
sau alții au făcut alegeri greșite
pentru ele. Și e o plonjare în acest
trecut chiar și în deschiderea
unor proze precum Gheață, care
sună așa: „Khalid vine din Siria, e
aici de patru zile, în timpul ăsta 
a fost invitat surpriză la două 

concerte, mâine zboară înapoi“. 
Avem în Corul leilor nu doar

supă de pui, ci și Ciorbă de pește,
care intermediază relațiile, leagă
prietenii: „Mănâncă și Petra, de�
getele ei deschid cu gingășie
scoica, când înghite, gâtul i se în�
cordează. Mă uit la gâtul ei, la pie�
lea�i albă dintre șiragurile de
măr gele verzi, mai iau o lingură
de ciorbă împreună cu o bucată
de pește, când o vâr în gură îi simt
savorile sărate și aroma subtilă de
unt cu o tentă vagă de nucă, mes�
tec și înghit“.

Dacă m�ați întreba ce carte a lui
György Dragomán ar trebui să citiți
mai întâi, aș zice că Regele alb. Este
romanul care l�a făcut cunoscut și
care îmi pare că surprin de cel mai
bine universul redat de toate cele�
lalte texte ale sale. Însă eu, dacă aș
dori acum să îl cunosc, deși l�am
văzut atât la Festivalul Internațional
de Literatură și Traducere FILIT Iași,
cât și la Festivalul Internațional de
Literatură de la București, aș încerca
mai întâi Corul leilor, unde aș alege
o proză scurtă, apoi altă proză
scurtă și altă proză scurtă, cu cât le
parcurgi cu atât vrei mai mult și mai
mult și mai mult. SDC

GYÖRGY DRAGOMÁN este unul dintre cei mai apreciaţi și mai traduși scriitori maghiari 
contemporani. Născut în 1973 la Târgu Mureș, s-a stabilit în 1988 în Ungaria, împreună cu familia.

A studiat filosofia și literatura engleză la ELTE, în Budapesta, și a lucrat la o teză de doctorat 
despre proza lui Samuel Beckett, traducând în același timp din operele lui Beckett, James Joyce,

Ian McEwan și Irvine Welsh. Dragomán a debutat în 2002, cu volumul A pusztítás könyve
(Cartea desfacerii), care a primit premiul Bródy, urmat în 2003 de piesa de teatru Nihil și în 2005
de romanul A fehér király (Regele alb; Polirom 2008, 2017), care a fost distins în Ungaria cu pre-

miile Tibor Déry și Sándor Márai și a fost tradus în peste 30 de limbi, în prezent existând 
și un proiect de ecranizare a cărţii în Marea Britanie. În 2011, lui György Dragomán i s-a acordat

premiul literar Jan Michalski pentru același roman. În 2014, prozatorul a publicat romanul
Máglya (Rugul; Polirom, 2015), care s-a bucurat de un succes instantaneu în Ungaria și a 
fost preluat de edituri din Statele Unite, Olanda și Germania, confirmând valoarea unui 

autor cu o viziune și un stil ce au cucerit deja un public larg.

Filip Florian, György Dragomán și Bogdan-Alexandru Stănescu la Casa FILIT, 2017
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Astăzi, câte ceva despre „dezba�
tere“. E drăguț că oamenii 
continuă să simuleze dezbate�
rea (chiar și în campaniile 
electorale). 

Ce este o dezbatere? Teoretic, un
recurs la un argument rațional.
Dar nimeni nu e convins în mile�
niul III cu argumente raționale,
totuși oamenii continuă să atârne
de acest apendice. De ce?

Trăim în ceea ce îndrăgitul fi�
losof Charles Stevenson numea o
cultură emotivistă (bravo�huo,
atât ne mai duce pe noi capul),
dar iată că totuși ducem mai de�
parte această frumoasă moștenire
culturală: căutarea unui argu�
ment – să�l numim – moral. 

Și aici vine reputatul filosof
de care n�ați auzit niciodată Alas�
dair MacIntyre și ne explică, ca la
proști ne explică. Uite, puișorilor,
noi ne tragem dintr�o tradiție
aristotelică, dar pe drum a venit

iluminismul și, cumva, am reușit
să facem istoria praf. 

Care e treaba cu această tra �
diție? Care să fie? Presupun că 
n�ați citit Etica nicomahică și nici
n�aveți de gând vreodată. Așa că în
rezumat: există printre pământeni
niște virtuți (vă sună cunoscut cu�
vântul acesta vechi?). De exemplu,
onestitatea, curajul etc. Iar rostul
vieții pentru om e chiar să dobân�
dească aceste calități. Bun, și acum
MacIntyre spune așa: practic, am
avut de ales între tradiția argu�
mentului moral, de la care avem
încă în mod absurd așteptări, dar
pe care am moște nit�o incomplet
(i�am moștenit doar forma, nu și
sensul) și alt ceva. Ce?

La celălalt capăt al afacerii se
află – ehe – Nietzsche. Ce ne spu �
ne el? El, dragii moșului, ne teore�
tizează nihilismul. Ideea nihilistă
de bază este că totul este la fel de
lipsit de sens – și în sens moral ca
orice altceva. Aici avem o bubă, 

fiindcă oamenii sunt, totuși, teri �
fiați de nihilism și nu vor să
meargă aici și se agață de acea pu�
nere în scenă de mai devreme
(ruinele acelei viziuni odinioară
coerente despre lume, spulberate
de iluminism, care a însemnat de�
ificarea știin ței, ceea ce ne�a adus
o mul țime de beneficii și ne�a mai
adus și în anticamera sfârșitului).

Peste toate acestea vine și
progresul tehnologic. Tehnologia,
care ce face ea? Lucrează cu algo�
ritmi, puși la treabă într�un scop.
Care e scopul în care sunt puși ei
la treabă? Profitul. Ce înseamnă
profitul? Înseamnă că valoarea de
fond a epocii este, cvasi�necontes�
tat, zeul�ban. El înlocuiește singur
orice altă valoare, nu mai este un
mijloc, este scopul, singurul scop. 

Și atunci rațiunea, calculul
matematic, codurile informatice –
totul este proiectat pentru maxi�
mizarea profitului (și, dacă este
posibil, pentru maximizarea satis �
facției clientului). Care împreună
înseamnă același lucru (așa cum
arată și profesorul Ian Shapiro în
celebra sa lucrare despre funda�
mentele morale ale politicii): o
problemă de apărare Eichmann.

O problemă de eficiență. La fel ca
Eichmann, algoritmii n�au pro�
bleme morale.

Cine a fost Eichmann? Eich �
mann a fost un nazist, prins și
omorât de israelieni după un pro�
ces faimos de la jumătatea secolu�
lui trecut. Hannah Arendt a scris
o carte bună despre el, în care
constata banalitatea răului. Care
era această banalitate a răului? 

Această banalitate a răului
era chiar apărarea Eichmann: nu
îl interesa că transportă evrei în�
spre lagăre, să fie gazați, voia să
fie eficient în jobul lui. Lui i se
cerea eficiență, nu judecăți de va�
loare, își făcea meseria bine și
atâta tot. Bun. 

Și abia aici ajungem la fondul
problemei:nu mai avem decât un
simulacru de dialog în societăți
(social media ne permit bulifica�
rea, să stea fiecare în bula lui, cu
adevăruri reconfirmate și necon�
testate, care pot la fel de bine să
fie niște falsuri, să stea cuminte și
să consume, ca o dronă cu discer�
nământul dresat). Avem însă o so�
cietate construită pe o unică idee:
eficiența în termeni de piață. 

Iată�ne, deci, dragi spaienși.

Adăstăm într�un talcioc, un obor,
în care se vând și se cumpără lu�
cruri, se acumulează capital și
proprietăți și, ca o contradicție
inerentă a lumii capitalului, cum
ar spune marxiștii, există și pier�
zători, care acumulează doar să�
răcie materială. 

Acestea fiind spuse, puteți
surâde de câte ori auziți cuvântul
dezbatere, fiindcă nu se dezbate
niciodată nimic, ne facem și noi
că. Iar acum, dacă veți face im �
pru dența să citiți acest text on�
line, roboții vor insista să cum� 
părați ce cumpărați voi și voi veți
cumpăra, fiindcă, fiind secolul
XXI, altceva ce să facem? Omul
dezbrăcat de virtuți trebuie și el
îmbrăcat cu ceva. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Dezbaterea

Unul te ascultă ca să te salveze,
altul te lasă să vorbești ca să�ți
facă o fișă. În timp ce tu povestești,
cineva își notează în minte cara�
ghioslâcurile, slăbiciunile, scăde�
rile, te ascultă stilistic. Altcineva te
ascultă punitiv, adunând re pro �
șuri pentru mai târziu. Noroc cu
cei care chiar ascultă cu toată di�
băcia, și e de sperat că și noi, când
ne vine rândul, facem (aproape)
același lucru pentru ei.

Nu toată lumea rezolvă problema
ascultatului în același fel. Unii au
soluții la jumătate de preț. Te duci
la cutare cu necazul tău, pe care l�ai
întors pe toate fețele de câțiva ani
încoace, cu toate ramificațiile lui,
fiecare din ele ducând într�o fundă�
tură. Deschizi gura și începi să�i
spui mizerabila ta poveste: uite, în
fiecare dimineață mă cuprinde o
apatie... – iar cu asta celălalt s�a lă�
murit și îți oferă imediat soluția:
magneziu! Sau termini berea, mai
învârți de câteva ori sticla și te
hotărăști să�ți deschizi sufletul: de
câțiva ani, soția mea... Dar celălalt te
întrerupe deja: știu... cum să nu
știu?! Scoate�o la un shopping,

crede�mă, restul sunt vorbe, sau
cumpără�i un laptop de�ăla subțire,
să vezi ce... Aici ascultare nu există,
cuvintele tale nu sunt decât un ob�
stacol în calea cuvintelor pe care
vreau eu să le spun, o amânare a lor,
ca o pauză de publicitate după care
vine, în sfârșit, rândul meu. 

Încă două frustrări, infinit de
banale. Mai întâi omul căruia îți faci
curaj să�i spui: în anul ăla mi�a ars
casa! mi�au ars toate lucrușoarele,
cărțile!, iar el te luminează: asta e
nimic, fii atent, am văzut la televizor
cum un tip avea două case, amân�
două au ars... și ce lucruri avea...
pentru că familia lui... Îți vine să intri
în pământ de rușine, cu pârjoleala

ta mediocră. Chiar mai simplă e a
doua situație, în care ascult cu o im�
perceptibilă nerăbdare cum ți�e dor
de locurile pe unde ai copilărit, de
dealurile line, cum se�auzea în înse�
rare scârțiitul ascensorului și așa
mai departe, și la sfârșit te asigur că
nimeni nu te înțelege mai bine ca
mine, ai și tu 200 de lei până marți? 

Sigur că majoritatea prietenilor
noștri au alt calibru, altă cherestea.
Unul îți ascultă nesosințele de pe
margine, cu maximă discreție, nu se
bagă în sufletul tău, ca să poți să�ți
desfaci baierele sufletului și să�ți li�
vrezi pitch�ul – numai că la sfârșit
el e tot pe margine, tot discret, nu se
angajează cu nimic. Ba chiar duce
abilitatea până la a te întreba tot pe
tine: așa, și tu ce soluție vezi? Abor�
darea lui e, de altfel, excelentă; în an�
samblu, ai vorbit, te�ai descărcat, ce
mai vrei. Și mai perfecționat decât
amicul cu ascultare psihiatrică lu�
crează prietenul�depozitar. El te as�
cultă și zice din când în când – exact
atunci când trebuie – Nasol! sau In�
credibil! sau Ce porcărie! Tu vor bești
o oră întreagă și parcă te�ai mai răco�
rit. Când te oprești, celălalt nu se
grăbește, așteaptă să schimbi tu 

subiectul. Dacă nu�l schimbi, ci mai
ai ceva de zis, mai zice și el o dată:nu
pot să cred! Și are dreptate. Când te
plângi de ceva, mai ales de o măgă�
rie concretă (dacă vă plângeți de
nuanțe – felicitări!), nu ai nevoie de
reacții sclipitoare, ci de o solidaritate
aproape tăcută. Cât să�ți poți deșerta
sacul. Nu ți s�au oferit solu ții, slavă
Domnului, doar ascultare, semnale
fatice și la sfârșit o strângere de mână
ceva mai tare ca de obicei. (Am uitat
să zic că nu mă refer la situațiile în
care te plângi unei autorități. Nu�mi
doresc o societate în care doctorul te
ascultă cu ochi mari și la sfârșit te în�
treabă ce diagnostic te�ar atrage.)

Dar dacă vrei doar solidaritate
tăcută, înseamnă că nu contează cine

tace în fața ta. De fapt, contează: cali�
tatea ascultării e în bună parte res�
ponsabilă pentru calitatea discursu�
lui. Ești mai precis când cineva e mai
atent. Chiar dacă celălalt nu zice
nimic și povestea e în întregime a ta,
sub anumite priviri devii totuși mai
inteligent, te mobilizezi, în vreme ce
sub altele doar te temi că vei face
greșeli la tot pasul, și atunci chiar le
faci. Cine nu știe cât de stupide sunt
cuvintele care ne ies pe gură atunci
când avem exact două minute ca să
impresionăm un necunoscut impor�
tant, care ne�ascultă fără nici un chef.
Și invers: un semn oarecum bizar
după care recunoști un prieten la te�
lefon este că tu însuți ai început, în
sfârșit, să treci la subiect. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Ascultă-mă și voi vorbi

Brassaï, Picasso tenant une des les sculptures (1939)



Așadar (cum scriam săptămâna
trecută), în concediu am ajuns
până la urmă pe o insulă gre�
cească din arhipelagul Sporade�
lor de Nord, doar dintr�o râcă față
de pretenția autorităților din
Turcia de a cere un pașaport valid
încă șase luni de acum încolo. 

Fiindcă puteam alege – nu ca odi�
nioară. Și�atunci mi�am amintit
de acel scriitor român nenorocit
de demn din anii comunismului,
Ion D. Sîrbu, căruia tocmai îi citi�
sem corespondența și care reușise
să iasă din România doar o dată
(sau de două ori, dacă punem la
socoteală campania sa militară în
Rusia sovietică din anii 1940. Deși
asta amintește prea tare de ban�
cul acela vechi cu cetățeanul 
sovietic, care nu are nevoie de ma� 
șină personală: în excursiile de du�
minica merge cu autobuzul, la mare
se duce cu trenul, ca să viziteze 

republicile asiatice, ia avionul. Iar
în străinătate – păi, când e să iasă
peste graniță, merge cu tancul).
Deși avea prieteni care îl invitau
în Germania Federală, instituții
de cultură care îi trimiteau invi �
tații oficiale, rude răspândite pe
tot globul, din Elveția până în
Brazilia, nu i s�a „dat“ pașaport
de cât o singură dată, pentru câ�
teva luni, la o bursă DAAD.

Lectura asta recentă m�a
făcut să văd încă o dată clar cât de

tare s�a schimbat România – și
cât de tare ne�am schimbat noi.
Mergem aproape unde vrem. Mulți
români au ajuns să conceapă con�
cediile în străinătate ca pe ceva de
la sine înțeles, iar restricțiile din
vara asta, impuse de epidemia de
coronavirus, li s�au părut o îngră�
dire abuzivă și umilitoare a liber �
tății lor de a circula – ceea ce e,
într�un fel, adevărat, dar acum
treizeci și ceva de ani n�ar fi gân�
dit deloc la fel; o excursie de câ�
teva zile în Bulgaria sau – o, vis
frumos! – în Iugoslavia sau Repu�
blica Democrată Germană (jumă�
tatea comunistă a Germaniei) li
s�ar fi părut o culme a concediu�
lui ori vacanței, ceva ce să le
povestești vecinilor, rudelor, ba
chiar nepoților. Și iată că acum
nepoții ajung să zboare cu avio�
nul înainte să meargă cu trenul.

Sigur, nu toți românii pleacă
peste tot, dar dacă îi împiedică
ceva s�o facă, piedica respectivă
nu mai e cea a pașaportului – adi �
că una impusă de autorități. Bă�
nuiesc că o bună parte dintre ci� 
titorii acestui text ar putea face o
listă destul de lungă cu țările prin

care au călătorit, cu litoralurile
unde s�au bucurat de mare și
soare. Pentru locuitorii din zona
mea de vest, un drum până în Ser�
bia, în fosta Iugoslavie, ajunsese
la un moment dat echivalentul
unei ieșiri la un târg: se duceau
acolo să cumpere cartofi, ceapă,
semințe de flori, pentru că erau
mai ieftine și pentru că piața era
mai bogată ca la noi. Alte vremuri,
altă libertate. Azi pare normali�
tate (și așa este), pare eternă (deși
nu�i sigur că va fi așa).

În fine, am ajuns în Grecia –
cu pașaportul și cu o idee care n�
avea de gând să mă părăsească, fi�
indcă una dintre cărțile pe care
le�am luat cu mine era volumul
de corespondență și jurnale al lui
Mihail Bulgakov, recent apărut la
Polirom. 

Iar acolo am găsit aceeași ob�
sesie a scriitorului din comunism,
de data asta din anii 1930: nepu �
tința de a călători în afara țării.
Oriunde. Bulgakov nu a reușit să
iasă niciodată dintre granițele
Uniunii Sovietice – în 1935 îi scrie
cu umor amar unui prieten scrii�
tor: „Călătoria în străinătate mi�a

fost refuzată [...] și, în loc să mă
aflu pe Sena, mă aflu pe Kleazma.
Ce să�i faci, și ăsta�i tot un râu“.
Paradoxal, în străinătate i se tra�
duceau texte, i se jucau piese de
teatru (adesea fără știrea, fără
controlul și chiar fără acceptul
lui), drepturile de autor îi erau
uneori încasate de inși ce se pre�
tindeau reprezentanți ai lui, iar el
nu putea face nimic. 

Coresponda – greu, în con �
diții sovietice – cu edituri, teatre,
actori din Occident, îi scria cu
obstinație fratelui său, bacterio�
log de prestigiu, care avusese șan �
sa să se stabilească în Franța, dar
de plecat n�a reușit niciodată să
plece. Visa necontenit la Paris,
unde i s�a jucat Casa Zoikăi, dar a
murit fără să vadă Orașul Lumini�
lor. Și la un moment dat înțelege
și își acceptă soarta, fiindcă ce al�
tceva puteai să faci?

Da, alte vremuri. Mă răsucesc
în scaunul de pe terasă și mă uit
la marea care se vede, albastră, în
zare. Am o tresărire de teamă, re�
flex primitiv din epoci trecute.
Sper că mai am încă pașaportul.
Unde l�oi fi pus? SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Pașapoarte (II)

Scrutinul de duminica trecută 
n�a fost câștigat de PNL. Dar nici
de PSD�ul condus de Marcel Cio�
lacu. Și nici de USR�PLUS. Fie�
care din cele trei grupări a ieșit
pe plus, cum fiecare formațiune
a avut și minusuri. Am avut ceva
surprize, dar și primari care 
și�au reconfirmat fără probleme
mandatele, asta și pe fondul
unor alegeri într�un singur tur.

Așteptările PNL erau cu mult mai
mari. 34 la sută la votul politic pe
țară nu e un rezultat remarcabil.
De altfel, dacă am fi luat în calcul
toate afirmațiile pe care Rareș
Bogdan le�a făcut de�a lungul
cam paniei electorale, ne�am fi dat
seama că scârțâie ceva la liberali.
În debutul campaniei, se zicea în
interiorul PNL că scorul partidu�
lui va fi de 40 la sută. Apoi s�a vor�
bit de 37�38, pentru ca în finalul
campaniei estimarea liderilor
partidului să coboare la 35. 

Totuși, e cel mai bun scor pe
care PNL îl ia singur în alegerile
locale. Liberalii au câștigat Iașul,
reușind să triumfe și la Constanța,
fief PSD. Tot PNL a câștigat și
Con siliul Județean Vrancea, 

detronându�l pe eternul Marian
Oprișan. Însă pentru PNL au venit și
câteva surprize. Neplăcute, evident.

PNL a pierdut Brașovul, dar și
Timișoara. Sunt două fiefuri vechi
ale dreptei, unde de data asta a
câștigat USR PLUS. PNL a fost în�
vins și la Alba Iulia, tot de către
USR, care a defilat acolo cu fostul
viceprimar PNL. O altă surpriză 
s�a înregistrat la Primăria Boto �
șani, unde liberalul Cătălin Flu�
tur a fost învins de candidatul
PSD. Tot o surpriză pentru PNL a
fost și scorul mic obținut pe par�
tide în Capitală, acolo unde USR
PLUS continuă să dețină supre� 
mația pe zona dreptei. 

Social�democrații au luat cam
30 la sută pe votul politic. Nu e un
scor chiar rău dacă ne gândim că
la europenele din 2019 partidul
abia scotea 22 la sută. Însă PSD nu
are motive de bucurie. Partidul
avea o zestre de 1.700 de primari,
iar aproape 300 dintre ei s�au pier�
dut pe drum. Pe de altă parte, edilii
PSD au tras în campanie în primul
rând pentru ei, apoi pentru coșul
mare al partidului. Nu e clar dacă
același entuziasm îl vor mai avea
primarii PSD și la parlamentarele

din 6 decembrie. PSD a pierdut
fiefuri importante, precum Iași,
Vrancea sau Giurgiu. Iar în Ardeal
au existat județe în care partidul
abia dacă a atins 10 la sută. PSD
are însă șansa revenirii dacă îi va
abandona pe vechii baroni și va
promova figuri noi. 

Rezultatul de la București nu
poate fi trecut neapărat la bile
negre pentru PSD, pentru că ar fi
fost o surpriză uriașă dacă Ga�
briela Firea ar fi reușit să�l bată
pe Nicușor Dan. O victorie a PSD
în capitală ar fi dat un alt tonus
partidului, dar în același timp ar
fi complicat lucrurile în interiorul
partidului.

Nici în tabăra USR PLUS nu�s
motive de țopăială. Noua forma �
țiune n�a luat mai nimic în ur �
banul mic și în rural, dar a reușit

performanțe peste așteptări în
orașele mari. Victoriile de la Ti �
mișoara și Brașov sunt remarca�
bile, reușitele fiind posibile în fața
unor vechi primari liberali, res�
pectiv Nicolae Robu și George
Scripcaru. De remarcat atitudi�
nea deschisă a timișorenilor față
de un cetățean de origine ger�
mană (Dominic Fritz).

Alegerile locale s�au încheiat
așadar fără o victorie concludentă
a vreunui partid. PNL încearcă să
mimeze că este câștigătorul de �
tașat al scrutinului, doar că nu prea
îi iese. Liderii liberali se așteptau
la mult mai mult, dovadă că au și
început decapitările în filialele
PNL cu rezultate slabe.

Peste două luni românii vor
merge la alegerile parlamentare.
Va fi cel mai important scrutin

din ultimul an și jumătate, pentru
că va indica direcția României în
următorul mandat.

PNL are fără îndoială prima
șansă în alegerile din 6 decem�
brie, însă compromisurile uriașe
pe care liberalii le�au făcut la ale�
gerile locale ar putea răsturna
toate calculele. În plus, PNL în�
cepe deja să achite nota de plată
după preluarea guvernării, deși
n�a avut o perioadă prielnică, în�
trucât n�a avut majoritate în Par�
lament, iar în plus a mai venit și
pandemia.

Urmează o perioadă politică
încărcată până spre finele anu�
lui. Dacă și covidul le va permite
românilor să meargă la urne, de
la 1 ianuarie ne potolim cu poli�
tica. Patru ani vom ști cine ne
conduce la nivel local și cine va
guverna această țară. Următoa�
rele alegeri vor fi abia în 2024.
Timp berechet să ne apucăm se�
rios de treabă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cine a câștigat de fapt alegerile

Alegerile locale s-au încheiat așadar
fără o victorie concludentă a vreunui
partid. PNL încearcă să mimeze că 
este câștigătorul detașat al scrutinului, 
doar că nu prea îi iese.
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Am un prieten care manifesta de
mic abilități de percuționist. Trăia
într�o familie săracă, lipsită de
apetență muzicală. Talentul lui se
etala sporadic la vreo nuntă de
țară, unde toboșarul îi permitea
să se joace la „darabane“ în
pauzele de „să mănânce lăutarii“,
până când lumea prezentă sesiza
că ocazionalul instrumentist era
mai bun decât titularul. 

N�a primit niciodată încurajări din
partea cuiva competent în aseme �
nea trebușoare. Nevoia l�a împins
să�și câștige traiul cu diverse ocu �
pații fără calificare. Azi, așteptând
o pensie prea îndepărtată, își omoară
timpul de „agent de pază“ cu tele �
fonul șmecher, căutând pe YouTube
clipuri cu meseriași ai bateriei de
instrumente la care a visat să cânte.
Nu de puține ori îmi trimite lin �
kurile, crezând că „profesiunea de
pensionar“ generează dispoziția
necesară delectării. 

De la el am aflat despre zvăpăiata
Cindy Black man, încă de pe vre �
mea când nu era soția lui Carlos
Santana, ci angajata lui Lenny Kra �
vitz, poate și motivul de inspirație
al acestuia pentru celebra, bu �
buitoarea piesă Are You Gonna Go
My Way (căci sigur n�a fost pentru
American Wo man, preluată de la
trupa canadiană Guess Who!). 15
ani alături de impetuosul macho�
rocker n�au fost suficienți să o
scoată în main stream, dar nici să�i
anuleze frumoasele realizări ală �
turi de jazzmeni renu miți prin

inventivitate creativă și exigență
muzicală, precum Hugh Masekela,
Bill Laswell, Jack Bruce sau John
Medeski. Pentru o ființă care de la
trei ani și�a dorit să cânte la tobe,
sprijinită din plin de fa milie,
situația trebuie să fi fost cumpli�
tă. De ce a suportat�o? Poate zeul
Amor să știe...

Nici căsătoria cu Santana, chi �
taristul cu stil unic și discografie
uriașă, nu era soluția ieșirii în evi �
dență. Și asta în pofida faptului că,
școlită la Berkeley College of Music
de profesorul care l�a pregătit pe
Tony Williams, idolul ei, Cindy
Blackman și�a croit calea spre locul
de lider de trupă, concertând la
mari festivaluri de jazz de pe toate
continentele. Pentru mine a fost o
revelație la Montreux, 2011, în
spatele soțului și a lui John Mc �
Laughlin. De ce mi s�a părut atunci
nițeluș impulsivă și cumva pe
alături de ce se întâmpla pe scenă?
Nu din cauză că aș fi misogin (îmi

place alura ei bățoasă, ușor her �
mafrodită, din clipurile lui Kra vitz)
sau că silueta subțire, fragilă, coa �
fura stil „afro�electrocutat“, fi gura
aspră, de om pățit, încă nevindecat,
trădează multă nesiguranță și o
feminitate rănită. Cred, însă, că
participarea la un eveniment de
asemenea amploare și faimă poate
stânjeni, dacă nu strivi pe oricine.
Iar statutul artistic al celor doi
chitariști, gigantic după standar �
dele show�biz, era menit mai degra� 
bă să o inhibe, decât să o ajute; de
unde senzația de impertinență, ce
mi�a făcut�o un pic nesuferită, ori �
cât talent ar fi etalat. 

Vreo unsprezece albume solo,
nenumărate colaborări, trecătoare
asocieri cu muzicieni valoroși, plus
căsătoria cu faimosul mexicano ar
fi trebuit să o mulțumească. Dar
nu�i genul de artist delăsător, gata
să trăiască din gloria de odinioară
sau dintr�a altuia. 

La vârsta când majoritatea fe �
meilor își leagănă nepoții și sume�
denie de rockeri trag tantiemele
tinereților furtu noase, Cindy Black�
man Santana începe o nouă viață,
cum anunță în prezentarea recen �
tului, îndrăzneț disc sub semnă� 
tură proprie: Give The Drummer
Some (2020, Co pperline Records/
CBS). 17 piese cu briliantin
amestec de jazz, funk, rock, rap,
blues, latino etc., aproape o oră și
jumătate de muzică la superlativ,
un disc de păstrat la loc de cinste
și de as cultat săptămânal. Citiți
lista chitariștilor prezenți: Mc �
Laughlin, Santana, Kirk Ham mett,
Vernon Reid. Garanție: produ �
cătorul Narada Michael Walden.
Dacă lectura nu vă convinge, as �
cultați. Cindy este, fără dubii, în
grupa mare. Și nu Santana e
vinovat! SDC

Când femeia bate toba...

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Mă sună o prietenă din București,
uimită că a XIII�a ediție a Festiva�
lului Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr are loc
chiar în condițiile în care în�
treaga planetă a comutat pe
pauză. E adevărat că foarte multe
evenimente din cultura vie s�au
amânat pentru 2021 ori când se
va putea relua activitatea fără
spectrul contaminării, iar decizia
e perfect de înțeles. Unele erau
programate pentru primăvară,
adică fix când noul coronavirus
făcea ravagii, iar informațiile des�
pre răul pe care�l cauzează erau
puține. În bulversarea generală,
reportarea era cea mai înțeleaptă. 

Alte manifestări erau înscrise în ca�
lendarul verii, dar organizatorii, de
comun acord cu autoritățile medi�
cale, au ajuns la concluzia că riscul
e prea mare, adunările numeroase
pricinuind o răspândire incontro�
labilă a bolii. Instituții mai cura�
joase au mutat totul în aer liber și
au distanțat publicul, au testat
artiștii și au fost extrem de riguroși
în privința normelor sanitare. 

Refugiul în online a fost o altă
soluție demnă de luat în calcul și
devenită realitate, legătura inter�
mediată tehnologic cu publicul
suplinind, cu bunele și mai puțin
bunele ei, conexiunea directă, față
în față, în sala de spectacole. 

CONTINUITATEA E VITALĂ
PENTRU COMUNITATE

De ce am ținut neapărat ca FITPTI
2020 să aibă loc? Întrucât conti�
nuitatea e una dintre caracteristi�
cile cele mai importante ale unui
festival. În primul rând, pentru
public, pentru care o asemenea
manifestare e o sărbătoare. Iar
publicul are și mai mare nevoie
acum, în aceste timpuri compli�
cate, de alternative culturale care
să�l extragă din problematica în�
câlcită a unei molime care ne�a
schimbat toate rutinele. Conti�
nuitatea e esențială și pentru
artiști, care trebuie să aibă senti�
mentul că își pot face în conti�
nuare profesiunea pe care și�au
ales�o, că pot comunica cu lumea
prin creațiile pe care le întruchi�
pează pe scenă. Fie ea din scân�
dură, volatilă în online sau în
oricare alte forme. Continuitatea
e vitală pentru comunitate, dă
senzația plăcută că, deși totul e
bulversat, chiar pe segmente mici
ne putem vedea de normalitate. Și
last, but not least, unui eveniment
odată ieșit din agendă îi e dificil
să revină. 

Așa că am amorsat resursele
de creativitate și am imaginat un
program ce reunește cam toate

formele de artele spectacolului
îngăduite în prezent: live (indoor
și open air), online (live streaming
și streaming), radiofonic. Mărtu�
risesc că am mari emoții și stau cu
ochii pe numărul zilnic de îmbol�
năviri. La atingerea coeficientului
de 1,5 cazuri la mia de locuitori,
iar Iașul e pe aproape, zona intră
sub incidența măsurilor restric�
tive. Spectacolele de incintă sunt
printre primele vizate. 

Arta teatrală a avut de�a lun�
gul timpului o relație zbuciumată
cu pandemiile. Activitatea scenică
era printre primele suspendate.
Să exemplific cu o situație. La
numai câteva luni de la venirea pe
lume a lui William Shakespeare,
în Stratford�upon�Avon populația
fusese decimată în procente con�
siderabile; în 1592, teatrele londo�
neze au stat închise vreme de șase
luni, o perioadă suficient de înde�
lungată pentru ca trupele să se 
refugieze în turnee în afara capita� 
lei sau să se dezmembreze. Istori�
cii pomenesc un alt fapt relevant
în această privință: între 1603 și
1613, teatrele londoneze au stat cu
lacătul pe ușă 70 la sută din timp. 

Aceste pauze par să fi oferit
răgazul pentru finalizarea unor
piese de teatru precum Macbeth
sau Antoniu și Cleopatra. Iar 
Teatrul Globe a fost construit
semi�open air tot din motive desigu� 
ranță sanitară. Ce�i drept, odi�
nioară nu se circula atât de mult
ca acum, aglomerările urbane
erau incomparabil mai mici și
nici medicina nu era atât de
avansată. 

O LEGISLAȚIE 
CARE ÎNGREUNEAZĂ
ACTIVITATEA

Revenind la prezent, cearcănele
care în perioada izolării se mai re�
trăseseră, au revenit în forță, ca
semn distinct al orelor petrecute
în fața ecranului, pentru a răs�
punde la e�mailuri, a configura
programul, a perfecta detaliile or�
ganizatorice. O fază nostimă: pri�
mul e�mail al unei zile pline pleca
din inbox la ora 5:50, lucru remar�
cat cu amuzament de destinatar.
Care m�a ironizat simpatic spu�
nând, în glumă, că nu sunt om de
teatru, dacă sunt atât de matinală!
Un alt element amuzant: la contrac�
tele cu trupele din străinătate, în
partea rezervată invitaților e o sin�
gură semnătură și nici o ștam pilă;
în partea noastră, a organizatorilor,

sunt cel puțin patru, plus ștam �
pilă. Sunt reflexe birocratice im�
puse de o legislație care îngreu� 
nează activitatea, menținute prin
impunerea unor patalamale de
tot soiul. 

Primesc mesaj de la un fan al
FITPTI, de fapt o fană, scandali�
zată că presa bucureșteană nu re�
flectă adecvat evenimentul nos� 
tru. Îmi atașează și print screen�
uri (ca să mă conving că  nu sunt
doar vorbe, e acțiune) cu misi�
vele electronice către câțiva
„capita liști“ care, da, adesea cred
că doar ce se întâmplă la ei e im�
portant. I�am mulțumit și am
liniștit�o, indicându�i publica țiile
care au făcut deja anunțul. Dar e
tare plăcut să ajungă la tine
reacții de sprijin ca acestea. Îți
dau puterea să mergi mai departe.
Să continui. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Jurnal de insider FITPTI 2020 (IV)
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INTERVIU CU SCRIITORUL NORVEGIAN JOSTEIN GAARDER 

„Creierele noastre sunt
făcute pentru povești“

ELI BĂDICĂ

În multe dintre interviurile
dumneavoastră precedente
vorbiți despre importanța de a
ne adresa mereu întrebări nouă
înșine, de a chestiona lucrurile
care ne înconjoară.

Da, mi se pare extrem de impor�
tant să facem asta în fiecare zi.

De acord. Care e prima întrebare
pe care o aveți în minte dimi -
neața, imediat după ce vă treziți?

Probabil ceva foarte practic, legat
de ziua care urmează să se des �
fășoare, de ceea ce trebuie să fac
atunci – dacă vorbim despre în�
trebarea pe care mi�o adresez
chiar imediat după ce mă trezesc. 

Dar prima mea întrebare – și
cea mai apăsătoare, și cea mai re�
levantă – a fost întotdeauna: Ce
este universul?. Cu completările:
Care este natura universului? Ce
a fost Big Bangul?. Astăzi, însă,
este o altă întrebare, una filoso�
fică (filosofie morală, etică etc.),
presantă, care cred că ar trebui să
ne preocupe:Cum putem noi, oa�
menii, să reușim să fim capabili să
menținem condițiile de viață pe
pământ?. Și asta pentru că e din
ce în ce mai evidentă posibilitatea
ca această civilizație să fi ajuns la
capătul ei – chestiune care este,
desigur, foarte, foarte tristă. Din
când în când, pe lângă dilemele fi�
losofice clasice, mai apare câte
una, strâns legată de actualitatea
momentului... Aceasta cred că e
cea mai presantă acum.

Așa cum mai apare și câte un răs-
puns nou la o întrebare veche...

Da, categoric! Iar unele întrebări
vechi de când lumea părăsesc cercul
exclusiv filosofic, pot fi dezbătute cu
neurologi, cu astrofizicieni ș.a.m.d.

În Fata cu portocale, tatăl îi
adresează fiului său o întrebare
foarte interesantă: „Dacă ai fi
avut posibilitatea de a alege
dacă să te naști sau nu, luând
moartea în considerare, ce ai fi
ales?“. Puteți să răspundeți și
dumneavoastră la aceasta?

Cred că este o întrebare foarte di�
ficilă. Nu pot spune că știu ce aș fi

ales dacă nu aș fi văzut cum poate
fi viața. Pot să sper doar că, dacă
aș fi fost confruntat cu întrebarea
aceasta, aș fi ales să trăiesc, să mă
nasc. Știi, cu cât ești mai fericit în
legătură cu viața ta, cu existența
ta, cu atât ești mai îngrijorat în
ceea ce privește opusul ei. Dilema
este, de fapt, din punctul meu de
vedere, alta: dacă ai da naștere
unui copil. E o chestiune de deci�
zie personală. Eu n�am ales să mă
nasc, dar am ajutat la nașterea
celor doi copii ai mei. Și, prin asta,
prin a le dărui viață, le�am dăruit

și moarte. Sunt oameni care nu
vor să aibă copii pentru că sunt de
părere că a te naște e tragic. Eu nu
pot împărtăși opinia aceasta, nu
am regretat nici o clipă faptul că
am copii.

Știința joacă un rol important în
Fata cu portocale, iar filosofia în
Lumea Sofiei. Ce aveți în minte
de la început, povestea sau me-
sajul?

E o întrebare foarte bună. Cred că
încep cu povestea, dar, poate pen�
tru că sunt și profesor și e în natura

mea, îmi place să împărtășesc
per spective din filosofie sau știin �
ță, cum ați spus. Excepția cred că
e Lumea Sofiei, pe care am înce�
put să o scriu cu gândul că mesa�
jul e cel mai important. Prima
schiță era o carte de specialitate,
un fel de manual, eseistic, așa, dar
am renunțat destul de repede la
ea, era prea plictisitor. Apoi, mi�a
venit ideea să�i dau forma aceasta
de roman. Și este singura carte pe
care am scris�o cu scopul didactic
în minte, folosind narațiunea ca
pretext pentru ceea ce voiam să

Jostein Gaarder este unul dintre cei mai cunoscuți și
îndrăgiți scriitori norvegieni contemporani. S-a născut în
Oslo în 1952, într-o familie de profesori. A urmat cursuri 
de teologie, filosofie și limbi scandinave la Universitatea 

din Oslo. Din 1981 a predat, timp de zece ani, filosofie și 
istoria religiilor. În același timp a început să scrie. 
A publicat cărți de specialitate, după care a debutat cu 
volumul Diagnosticul și alte nuvele (1986). 
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spun. Sigur, și în mare parte dintre
celelalte cărți pe care le�am scris
(inclusiv în cele care nu sunt tra�
duse încă în limba română) îmbin
partea aceasta didactică, mesajul
științific sau filosofic, cu proza, dar
acolo povestea are prioritate. 

Care este principalul mesaj care
vă doriți să ajungă la cititori?

Dacă ar fi unul singur, colectiv pen�
tru toate cărțile mele, atunci acela
ar fi că suntem parte a unei enigme
imense, a unui mister care e mai
presus de noi toți. Când eram
foarte tânăr – poate că aveam 11
ani –, am avut o experiență din
aceasta profundă, care mi s�a părut
că e dincolo de mine, că face parte
dintre marile mistere ale lumii. Și
mi�am promis atunci că n�o să
devin într�un fel niciodată adult, că
n�o să consider vreodată existența
ca ceva de la sine înțeles, că o s�o
prețuiesc întotdeauna. Și cam asta
vreau să transmit prin fiecare carte
pe care o scriu. 

De ce credeți că romanele dum-
neavoastră sunt citite de atât de
mulți oameni?

Ani la rând am fost pur și simplu
uluit că romanele mele sunt atât
de citite, că sunt publicate în mai
bine de 60 de limbi. Sunt fericit că
se întâmplă asta. E o minune în
fața căreia nu pot fi altfel decât
smerit și recunoscător. 

Sigur că, pentru că lucrul
acesta se întâmplă de peste 25 de
ani, am dezvoltat și o teorie în
această privință: cred că sunt atât
de iubite de public pentru că
toate cărțile mele adresează între�
bări universale, se ocupă cu teme
familiare tuturor, chestiuni care
sunt la fel de relevante în Africa și
în Japonia cum sunt în Norvegia
sau în România. Apoi, cred că este
vorba și despre poveste în sine.
Sunt de părere că creierele noas�
tre sunt făcute pentru povești,
mai mult decât sunt făcute pentru
digital sau pentru informațiile

enciclopedice. De pildă, dacă îmi
spui multe lucruri despre Bucu �
rești sau despre România, cu si �
guranță voi asculta cu atenție, voi
fi foarte interesat de toate in �
formațiile respective, dar le voi
uita categoric peste o vreme. Dacă
îmi spui, în schimb, o poveste des�
pre București, cred că aș putea�o
ține minte toată viața. De aceea,
cred că povestea joacă un rol
foarte important aici. 

Scrieți și într-un mod simplu, clar,
astfel încât nici un cititor n-ar tre-
bui să aibă vreo problemă cu lec-
tura cărților dumneavoastră.

Da, cred că este și acesta un motiv.
Cred că un gând clar poate fi expri�
mat astfel, că nu avem nevoie de
prea multe cuvinte pentru a o face. 

Și cât de greu este să scrieți 
simplu?

Nu foarte greu. Dimpotrivă, mie
cred că îmi vine natural. 

Cred că vanitatea intelectu ală
dăunează literaturii. Profesorii
din universități, de exemplu, folo�
sesc un limbaj mult mai științific
decât ar fi necesar, un limbaj mult
prea complex, care îi depărtează
pe oamenii obișnuiți de cărțile lor.
Sigur că sunt aspecte ale gândirii
care nu pot fi exprimate printr�un
limbaj simplu, unul de zi cu zi, dar,
uite, cred că eu aș putea explica fi�
losofia lui Wittgenstein sau Hegel
într�un limbaj mai accesibil decât
au făcut�o ei. 

De ce alegeți preponderent
protagoniști copii în cărțile
dumneavoastră?

Ei bine, poate pentru că copiii au
o curiozitate pură. În general, aș
spune că o poveste bună pentru
copii sau adolescenți este una
bună și pentru adulți, pentru că
într�un adult există întotdeauna
și un copil, niciodată invers. Așa
că o poveste bună pentru un adult
nu e mereu una la fel pentru un
copil, ba dimpotrivă, poate fi

groaznică, poate face rău. De
aceea, sunt încântat că multe din�
tre cărțile mele pentru tineri sunt
citite și de adulți, chiar dacă ei
înșiși nu au copii. Aș zice că
povești precum Micul prinț, Călă�
toriile lui Gulliver, Alice în Țara
Minunilor etc. sunt atât pentru
copii, cât și pentru adulți. Și așa
îmi doresc să fie și cărțile mele,
probabil că de aceea aleg copii să�
mi fie protagoniști. 

Cum alegeți titlurile cărților dum-
neavoastră? Care este procesul?

Depinde de carte, procesul acesta
se schimbă de la una la alta, nu
am o rețetă în privința asta. Dar
pot da exemplul celei mai recente
cărți publicate – Dukkeføreren,
în martie 2016. Inițial, i�am dat
volumului numele protagonistu�
lui, eram destul de sigur că acesta
va rămâne. Editoarea mea mi�a
spus însă că nu�i place deloc titlul
acela. Când mi�a împărtășit asta,
mi�am dat seama că într�adevăr
nu era un titlu foarte bun și mi�a
venit în minte foarte clar cel po�
trivit: Păpușarul. Și acesta a
rămas, acesta ne�a plăcut în final
amândurora. 

De care dintre cărțile dumnea-
voastră sunteți cel mai apropiat
și de ce?

Poate că ar trebui să�mi împart
răspunsul în două părți. Romanul
de care mă simt probabil cel mai
apropiat este Ca într�o oglindă, în
chip întunecat... Acolo scriu des�
pre preocupările mele curente:
viață și moarte, destine, despre
faptul că suntem aici pentru o pe�
rioadă scurtă. Totodată, aceasta
este cartea prin care cred că am că�
pătat o fiică, una fictivă, desigur –
am doi fii, dar nici o fiică, și cred
că prin Cecilie, fata despre care
am scris, am adus și o fiică în viața
mea. Apoi, cartea care mi se pare
cea mai bună, cea de care sunt cel
mai mândru că am scris�o este
Misterul cărților de joc, și asta grație

structurii ei narative, compoziția
cărții e cea mai importantă. 

Ce căutați, atât ca cititor, cât și
ca scriitor, atunci când vă
alegeți o carte, atunci când
începeți să o citiți?

Când eram mai tânăr, căutam, cu
siguranță, povești. Povești bune.
Acum, însă, cred că mai degrabă
caut o perspectivă altfel, o re �
velație, dacă vreți, în legătură cu
subiectele care mă interesează –
cum ar fi viața pe pământ, dezvol�
tarea universului ș.a. Ceea ce 
înseamnă că pentru mine e irele �
vant dacă volumul pe care urmea �
ză să�l citesc este unul de ficțiune
sau de non�ficțiune. 

Personajele dumneavoastră re-
comandă des cărți, direct sau
indirect – mai ales adulții copii-
lor. Cum credeți că putem aduce
cărțile mai aproape de copii as-
tăzi, în această eră digitală?

Mai întâi, cred că avem nevoie de
istorii, de povești – să nu uităm că
poveștile au fost, la bază, transmise
prin tradiție orală. Astăzi, ele sunt
furnizate și de filme, și de jocuri pe
calculator și tot așa. Cât timp
înțelegem că nu doar cărțile sunt
pline de povești și�i încurajăm pe
copii să și le ia de oriunde vor ei,
cred că vom fi bine. Să dau un
exemplu extraordinar: fenomenul
Harry Potter, pentru care ar trebui
să fim cu toții recunoscători, 

pentru că a determinat o generație
întreagă de băieți să citească – de
obicei, băieții citesc cam până la 11
ani, apoi se opresc; și, se știe, fetele
și femeile citesc mai mult; acest fe�
nomen, însă, i�a făcut și pe băieții
mai mari de 11�12 ani să se întoarcă
la cărți, ceea ce e excelent. 

Ați renunța vreodată la scris?

Dacă un oracol mi�ar spune că 
n�aș mai publica nici o carte de
acum încolo, nu aș fi deloc trist,
m�aș gândi că aș putea face o gră�
madă de alte lucruri. Pe de altă
parte, trebuie să recunosc că sunt
destul de fericit că am reușit ca,
prin cărțile mele publicate până
acum, să�mi exprim ideile, cre �
dințele, curiozitățile, să vorbesc
despre copilăria mea, despre ado �
lescența mea ș.a.m.d. Într�un fel,
simt că misiunea mea este înde�
plinită. Asta nu înseamnă că, ime�
diat ce�mi va veni în minte o altă
poveste, imediat ce mi se va în�
chega un nou roman în imagi �
nație, nu�l voi scrie. 

La sfârșitul Fetei cu portocale
există un P.S.: fiul îl sfătuiește pe
cititor să-și întrebe părinții cum
s-au cunoscut. Dumneavoastră
ce poveste le-ați spune copiilor
dumneavoastră?

E interesant că eu însumi nu știu
cum s�au cunoscut părinții mei,
nu mi�au spus niciodată povestea
aceasta. Copiilor mei le�aș spune
că povestea mea cu mama lor a în�
ceput în urmă cu aproape 50 de
ani: ea avea 16 ani, eu, 17. Am în�
tâlnit�o într�un soi de organizație
de tineret. Ea era casieră, încasa
banii pentru participarea la eve�
nimente speciale, iar eu am știut
din primul moment că ea va fi
soția mea. Mi�amintesc că, atunci
când am văzut�o, mi�am zis: Ea va
fi femeia vieții mele – interesant
că mă gândeam la ea ca la o femeie
atunci când ea era abia o adoles�
centă; aș fi putut să�i spun „fată“,
însă... A durat câțiva ani până când
am devenit un cuplu, dar suntem
împreună de atunci încoace. SDC

Din 1986 și până astăzi i-au apărut aproape douăzeci
de romane, volume de proză scurtă și cărţi pentru
copii. De departe cea mai cunoscută carte de-ale
sale este Lumea Sofiei (1991, Editura Univers, 2013,
trad. Ana Mihăilescu), care s-a vândut în peste 40 de
milioane de exemplare, a fost tradusă în peste 60 de
limbi, a fost ecranizată și a fost model pentru
crearea unor jocuri pe calculator. El însuși multi-
premiat, a iniţiat în 1997 Premiul Internaţional Sofia
pentru mediu și dezvoltare, inspirat de protagonista
romanului Lumea Sofiei, care recunoștea implicarea
activă în societatea contemporană. Acesta a fost de-
cernat anual până în 2013 – din 2014 nu au mai 

existat fonduri pentru acest premiu. O parte dintre
cărţile sale au fost traduse în limba română la Edi-
tura Univers, într-o serie de autor dedicată – Fata cu
portocale (2003, 2013 – trad. de Raluca Iani), Mis-
terul cărţilor de joc (2011, 2018, trad. de Aurora
Kanbar, Erling Scholler), Castelul din Pirinei (2012,
2018, trad. de Marlena Chirilă Roimal), Misterul de
Crăciun (2013, trad. de Aurora Kanbar, Erling
Scholler), Ca într-o oglindă, în chip întunecat... (2013,
trad. de Aurora Kanbar, Erling Scholler), Vita brevis
(2018, trad. de Petru Iamandi), Pur și simplu perfect.
Scurtă istorie despre aproape tot (2019, trad. de
Maria Dobrinoiu). 

Marius Constantinescu și Jostein Gaarder la Cărturești Carusel,
septembrie 2016
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FLORIN DUMITRESCU

Mulți dintre noi ne amintim acea
perioadă ca o sărbătoare a spiri�
tului liber, a îndrăznelii expresive
și a încrederii într�un viitor bran�
dificat și îndestulat. Această bulă
temporală poate fi privită azi ca o
mare și feerică pauză de publici�
tate. Este una dintre accepțiile po�
sibile ale titlului Pauza de publi �
citate. Desigur, autorul Liviu Da �
vid, un adevărat guru al publi �
cității românești, a vizat altă sem �
 nificație: anume că întreruperea
programului TV alocată reclame�
lor, acele câteva minute care „sparg
petrecerea“ (p. 19), constituie fron �
tul unor aprige bătălii, în care se
investesc bugete grase și energiile
unor trupe creative de elită. Și asta
cu ce preț? „Oamenii profită de
pauză și fac pipi în timpul reclamei
tale. Cât de interesantă trebuie să
fie ea ca s�o urmărească, ținându�se
să nu facă pe ei?“ (p. 20). 

Disproporția dintre cazna pu�
blicitarului și soarta precară a
operelor sale este explicitată de
subtitlul cărții, în maniera ma�
nualelor how�to: „Cum să gân �
dești reclame într�o lume care nu
le iubește“. Și da, cartea este gân�
dită ca un manual practic, ilustra�
tiv, atrăgător și exhaustiv de crea� 
ție publicitară. 

CEA MAI PREȚIOASĂ
CALITATE A CĂRȚII ESTE
AUTOBIOGRAFISMUL

Corpusul principal al cărții con�
stă în lecții ample și sistematice,
prezentate atractiv (ilustrații, in�
fografice, tips & tricks), cu am�
prenta trăirii nemijlocite: „nu doar
experiență, ci și experiențe“ (p.
13). Este o carte utilă tinerilor
creativi din publicitate (eu o trec
în bibliografia masteranzilor); sce �
nariștilor debutanți, care pot în �
văța cum să�și construiască nara �
țiunea eficient; managerilor șo �
văitori care vor găsi aici scheme de
gestionare a resurselor; și multor
altor categorii profesionale, legate
sau nu de marketing, publicitate,
comunicare etc. 

Dar mai cu seamă este o carte
pe care o recomand tuturor celor
care au curiozitatea să înțeleagă
moștenirea culturală a acelei epoci
și răsfrângerea ei asupra noastră ca
societate și națiune. 

Poate cea mai prețioasă cali�
tate a cărții este autobiografis�
mul. Asemeni lui David Ogilvy, și
David al nostru își expune mate�
ria prin prisma confesiunilor: cam�
panii memorabile, palmares de
premii, glorie... Dar ce�l deo se �
bește pe L. David de David O. este
deschiderea cu care își recu noaș �
te greșelile. Umorul său amar,
ade seori sarcastic, nu este acela al
consolării, ci al învățării de minte.
Nu îi place să se laude cu studiile
(de altfel, deloc modeste). Se reco�
mandă ca absolvent de geologie
cu talent de caricaturist, nimerit
în publicitate absolut provi den �
țial, prin împrejurări rocambo �
lești, desfășurate de�a lungul
granițelor și emisferelor. Poves�
tea lui Liviu David, complet dife�
rită de cea a creativului american
cu fler antreprenorial, este cea a
unui decrețel dezorientat, prins
în vârtejul transformărilor social�
politice, încrezător însă că nou
cucerita democrație are să con�
sune cu prosperitatea. 

Ideea că publicitarii sunt niș �
te factori ai progresului nu apare
explicit, dar se întrevede în subtext:
„Efortul brandurilor înrolate patrio�
tic în trezirea nației nu a rămas fără
rezultat. Nu e nevoie să ne întrebăm
ce resort anume a împins oamenii la
acțiune de atâtea ori în ultimii ani.
Știm deja. Picătura subliminală
strecurată în fiecare calup și�a făcut
treaba. Îndrăznește! Oamenii ies din
case (...) și zdruncină sistemul.
Îndrăz nește! Oamenii (...) răstoarnă
votul la prezidențiale (...) dau Gu�
vernul jos“ etc. (p. 83).

UNEORI PARE SĂ FRIZEZE
(IRONIC?) IZBĂVIREA

În schimb, publicitatea e prezen�
tată în clar ca factor al progresu�
lui economic. „În 2014 (...) indus�
tria de marketing și publicitate a
influențat direct 33% din PIB�ul
României“ printr�un lanț de con �
secințe benefice: „Publicitatea face
produsele să se vândă, economia
să meargă, oamenii să aibă locuri
de muncă, banii să circule și Bruce
(Willis) să ne viziteze mai des“
(aluzie la programarea la TV a
blockbuster�elor, p. 20). 

Mai mult poate decât ceilalți
publicitari, cei din departamentul
de creație sunt altceva decât niște
oameni�rotițe și, de aceea, nece�
sită un tratament special. Creati�
vii vor funcționa ca uns în marele
mecanism economic, atâta timp

cât li se îngăduie așa�zisele exe �
cuții de festival: „pe oamenii de
creație – în special – îi motivează
premiile (de creație)“ (p. 185), care
„aprind puțină lumină, chiar și ar�
tificială, deasupra oceanului de
mediocritate“ (p. 186). 

În viziunea autorului, lanțul
comanditar – agenție – consu�
mator final, cu toate fricțiunile
inerente, se înfățișează ca un par�
curs al ameliorărilor reciproce, al
unui permanent autoreglaj siste�
mic și uman, o cale a perfec țio nării
individuale: „Am lucrat cu un Liviu
David (da, eu sunt) modest și mun�
citor și am lucrat și cu un Liviu
David pe care l�am auzit scoțând
cuvinte de o aroganță înfiorătoare.
Aș da timpul înapoi, dar știu că nu
se poate. Așa că merg mai departe
cu lecțiile în vățate...“ (p. 275).
Uneori pare să frizeze (ironic?) iz�
băvirea: „Învață să mori. Învață să
renaști“ (p. 182, despre resemnarea
în fața respingerii propunerilor
creative, fie ele și „geniale“).

NU DENUNȚĂ, NU CRITICĂ
ȘI NU SE DELIMITEAZĂ

Exploatarea la care sunt supuși
oamenii dintr�o agenție ne este
înfățișată într�o lumină idilică, de
bravură și eroism, ca o luptă de
depășire a limitelor personale.
Printre ilustrațiile cărții se evi �
dențiază unele lucrări autore �
ferențiale (majoritatea premiate)

care glorifică sacrificiul de sine al
publicitarilor. Toate, evident, cu o
tușă de autoironie (sau, mai bine
zis, de autocompătimire ironică).
Zile și nopți lucrate non�stop în
agenție, până la epuizarea fizică și
psihică, izolare de familie și socie�
tate, un soi de stahanovism capi�
talist, cu mândria profesionis�
tului dedicat, par să constituie 
regula regimului de lucru al vremii. 

Repet. Liviu David nu de nun �
ță, nu critică și nu se delimitează.
Dimpotrivă, el idealizează la mo �
dul „eram tineri, frumoși și ne�
buni“. Desigur, unui spirit exigent
ca al lui nu�i scapă neregulile,
malversațiunile și impostura din
industrie. Doar că el le catalo�
ghează ca accidente. Sistemul în
sine are perfecțiunea lui, care
pare să îi garanteze supravie �
țuirea. „Pauza de publicitate nu va
dispărea. Nu vom putea lua pauză
de la reclame. E însă în puterea
noastră să luăm pauză de la recla�
mele�reclame.“ (p. 17)

Vom mai apuca o nouă epocă
a bunăstării? Vom recăpăta spe �
ranța în progres? Se va reflecta ea
oare în publicitatea viitorului?
Liviu David este convins că da. Și
are puterea să ne convingă și pe
noi, cititorii. Că lucrurile nu vor
mai sta exact la fel – asta nu mai
trebuie să ne�o spună. SDC

Liviu David, Pauza de publicitate,
Editura Princeps, București, 2019

(Re)creația mare
Încep seria de lecturi antropologice cu o carte

despre publicitatea românească. Marea,

fastuoasa, autentic româneasca publicitate 

dintre 1995 și 2010. 
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23 septembrie
Anularea lui Beethoven e ultima
acțiune demolatoare a mișcării
woke care stârnește valuri în lu �
mea culturală, chiar și în Româ�
nia. Dincolo de înverșunările din
social�media mă bucur că un arti�
col semnat de Jonathan S. Tobin
în „New York Post“ a fost tradus și
la noi de o platformă online im�
portantă. Am urmărit podcastul
de pe vox.com cu Nate Sloan și
Charlie Harding, autorii execuției
hilare în care muzica lui Beetho�
ven e demascată drept soundtrack
pentru white privilege, fapt pen�
tru care trebuie desigur anulată! 

Senzația e de teribilism tem�
bel, deși cei doi sunt oameni cu
studii muzicale serioase, iar show�ul
lor e realizat în colaborare cu New
York Philharmonic. Când în să ar�
tele spectacolului sunt la pământ,
în chiar anul în care se împlinește
un sfert de veac de la nașterea
compozitorului, un „canceling Be�
ethoven“ pe motiv că Simfonia a 
V�a de Beethoven exclude femeile,
pe cei de culoare și LGBTQ+, e adu�
cător de nesperată audiență. Dar și
de penibil: Beethoven e o stare de
spirit, muzica lui e simbol al li �
bertății imposibil de radiat din
memoria umanității, cea afectivă și
dintotdeauna trează. 

O biografie la care revin ade�
sea, de la începutul anului: „Bee �
thoven nu era un romantic și nu
era preocupat mai ales de «a se ex�
prima». Ca în toată muzica sa, chiar
dacă au existat ecouri ale vieții, sco�
pul nu e autobiografia, ci o mult
mai largă declarație umană. [..]
Simfonia a cincea e un tunet în is�
toria muzicii. Ea aduce idealul
eroic individual și interior, dar nu
mai puțin universal, spune poves�
tea unei victorii personale și a
eroismului interior, pictat în tușe
largi pe o pânză epică. A cincea

investește fiecare om cu eroism
sub loviturile vieții, o victorie des�
chisă întregii umanități și fiecărui
individ în parte. Cursul ulterior al
muzicii lui Beethoven a amplifi�
cat această călătorie spre interior.
Așa cum o va spune într�o zi: prin
suferință, spre bucurie“ (Jan Swa f �
ford, Beethoven:Anguish and Tri�
umph: A Biography, Houghton
Mifflin Harcourt, 2014).

24 septembrie
A ars Filarmonica din Chișinău se
pare că în urma se pare unui scurt �
circuit stupid. Incendiul e devas�
tator pentru muzicienii din Mol �
dova, rămași fără bibliotecă, in�
strumente și sală – clădirea „Serghei
Lunchevici“, cea mai importantă
instituție de concert de peste
Prut, adăpostea între zidurile ei
acum mistuite de flăcări ansam�
blul filarmonic, dar și formațiile
de muzică populară, ușoară și
jazz. Mulți români s�au arătat so�
lidari, cu mesaje de încurajare,
ceva donații în conturile deschide
de conducerea filarmonicii la
Chișinău și multe rame la profilu�
rile Facebook. 

Un intelectual rafinat îl în�
deamnă pe ministrul român al
Culturii să construiască o sală
modernă pe frontispiciul căruia
ar putea să figureze numele mol�
doveanului Ciprian Porumbescu
(!). Care ministru dă asigurări că
va căuta soluții pentru recon �
strucție împreună cu premierul,
în timp ce președintele Dodon –
și el în campanie electorală! –
spune că Filarmonica va avea un
sediu nou.  Între timp, mari artiști
din Republica Moldova deschid

conturi personale (Valentina
Năfor niță) sau fac apel la opinia
publică (Patricia Kopatchinskaja,
Alexandra Conunova) sau sunt
pur și simplu triști (compozitorul
Tudor Chiriac), pe când gâlceava
prinde proporții în social�media:
unii basarabeni acuză mâna cri�
minală a interesului imobiliar,
alții n�au ne voie de bani de la ro�
mâni, în vreme ce frații lor își
amintesc că nici ei n�au săli sau
sunt cu clădirile în renovare de
zeci de ani. O prietenă de peste
Prut îmi confirmă temerea că la
Chișinău nu va fi construită prea
repede o altă Filarmonică. Nu nu �
mai acolo. 

În aceeași seară, românul Cri�
stian Măcelaru debutează în cali�
tate de director muzical al Na� 
tio nal de France cu un simfonic
Debussy�Rahmaninov�Saint�
Saëns, cu minunatul Benjamin
Grosvenor în Concertul 2 în do
minor op. 18, în atmosfera bizară
a distanțării pandemice. Și pro�
gramul destul de bizar pentru un
concert de deschidere a stagiunii,
chiar și pentru o stagiune fran�
ceză – n�am înțeles de ce era atât
de obscura Simfonie a II�a de
Saint�Saëns în partea a doua –, dar
unul impecabil muzical sub ba�
gheta românului! Concertul e un
triumf pentru dirijorul român aș �
teptat cu afișe în care e salutat în
limba română: „Bine ați venit, Maes�
tro“ în foaierul de la Maison de la
Radio, iar Măcelaru e imperial încă
din senzualul Prélude à L’Après�
midi d’un faune, cu o gestică clară și
flexibilă care dă încredere și liber�
tate ansamblului încă de la lumino�
sul solo de flaut din intro. 

Orchestra e sedusă, cu ală�
muri dinamice și un comparti�
ment al corzilor impetuos, cu
Sarah Nemtanu concertmaestru,
într�un tempo relaxat și visător.
Cu Benjamin Grosvenor în capo�
dopera lui Rahmaninov, orches�
tra capătă amplitudine sonoră,
Măcelaru e partenerul perfect
pen tru solistul artist în rezidență
al stagiunii Radio France și unul
dintre cei mai bine cotați tineri
pianiști ai momentului. 

Dedicat și elegant, Grosvenor
e strălucitor în discursul muzical
al unui concert devenit din păcate
în multe cazuri șlagăr desuet, cu
un acompaniament remarcabil de
unitar și echilibrat în orchestrația
densă descâlcită de un dirijor
care știe perfect să asculte și să
dialogheze. Virtuozitate stilistică
și tandrețe călduroasă, fără urmă
de sentimentalism sălciu, o ver�
siune cuceritoare primită cu bra �
vo�uri sonore după acordul final.
Pianistul răspunde aplauzelor in�
candescente cu o interpretare de�
licată în La danza della moza
Donosa din Dansurile argenti�
niene ale lui Ginastera, superbă și
nostalgică coregrafie so noră în
care cred că frumoasa fată poate
fi metafora vremurilor dinainte
de pandemie. 

În partea a doua, al doilea
opus simfonic al lui Camille Saint�
Saëns, unul de�a dreptul anost cu
toată verva și implicarea dirijoru�
lui. Aplauze entuziaste, francezii
sunt patrioți chiar și atunci când
se plictisesc, Cristian Măcelaru bi�
sează inteligent cu superba Rê �
verie, orchestrație la una din
primele miniaturi pianistice de
impact a lui Debussy, datată 1890.
Un concert impecabil, chiar dacă
eu așteptam un cu totul alt pro�
gram. Și, foarte important, primit
cu elogii a doua zi de toată presa
franceză! Bravo, Cristian Măcelaru! 

Nu știu ce mă sperie mai tare,
că m�am obișnuit cu concertele
online sau că nu mă pot obișnui
cu măștile de pe fețele muzicieni�
lor – Cristian Măcelaru și toți
instrumentiștii din Orchestra
Națională franceză au purtat
mască pe tot parcursul concertu�
lui, mai puțin Benjamin Grosve�
nor și suflătorii.

26 septembrie
Sunt tot mai convins că scandalu�
rile și răfuielile din lumea artelor
spectacolului au consecințe ca�
tastrofale, mult mai dezastruoase
pentru cultura română și publi�
cul ei decât însăși pandemia pe
care o traversăm.  

27 septembrie
Simt tot mai des nevoia să revin în
aceste zile la Bach, și pe fondul
realismului magic din campania
electorală. Rămân în buclă la In�
ventions & Partita, DECCA 2007
cu Janine Jansen, Maxim Rysanov
și Torleif Thedéen, sub șocul res �
pirației atât de vii și prezente a
violonistei, care se aude perfect în
căștile mele pe aproape fiecare at�
tacca din miniaturala bijuterie
BWV 791 în Mi b, o „sinfonia“ ter�
nară pe care copiii exersează la
pian primele noțiuni de contra�
punct în școlile de muzică, aici în
variantă trio vioară/ violă/ cello,
cu fraze scurte, non�legato, ca
niște intarsii delicate în coloana
de aer. Pentru orice muzician ma �
re, respirația e susținere, stâlp
prin care om și instrument devin
muzică, dincolo de note. Janine
Jansen e unul dintre ei. Cu ea mu�
zica devine respirație, Bach liniște.
On en revient toujours à Bach. SDC

Fals jurnal muzical.
Note din pandemie CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din volumul Wuhan.
Jurnal dintr-un oraș în
carantină, de Fang Fang, 
care va apărea în curând 
la Editura Polirom.

– FRAGMENT –

27 ianuarie 2020 
Nu avem suficiente măști de

protecție. 
Aș vrea să�mi exprim iarăși gra�

titudinea pentru toți cei care și�au
arătat sprijinul și preocuparea față
de ceea ce se întâmplă în Wuhan,
dar și pentru locuitorii orașului. 

Deocamdată, majoritatea indi�
vizilor nu�și bat capul prea tare cu
problemele majore. În cele din
urmă, la ce bun să�ți faci griji pen�
tru astfel de probleme? Cei mai
mulți dintre cei neinfectați se stră�
duiesc să rămână optimiști. 

Unul dintre aspectele care îi
preocupă mai mult pe cetățeni este
că în clipa de față lipsesc măștile de
protecție. Am văzut online un re�
portaj despre un bărbat din Shang �
hai care s�a dus la farmacie să�și
cumpere o mască și acolo a aflat că
prețul era umflat cu 30 de yuani per
bucată. Tipul s�a înfuriat într�un
asemenea hal din cauza scumpirii,
că și�a pierdut cumpătul și a înce�
put să țipe la vânzători. A înregis�
trat toată discuția cu telefonul
mobil. Până la urmă, a cumpărat

câteva măști, dar a insistat ca far�
macia să îi dea o chitanță ca să
poată dovedi cât de exagerat era
prețul impus clienților. Nu mi�ar fi
trecut niciodată prin cap să fac așa
ceva, ba chiar îi admir curajul. 

Aceste măști de unică folosință
sunt utilizate un timp scurt, iar oa�
menii le aruncă rapid. Conform
profesioniștilor în domeniul medi�
cal, doar măștile de tip N95 sunt efi�
ciente atunci când vine vorba de a
împiedica răspândirea virusului. În
realitate însă, e imposibil să pui
mâna pe tipul ăsta de măști. Cele
puse în vânzare online sunt epui�
zate. Unul dintre frații mei a fost
mai norocos: vecinii lui au niște
rude care le�au trimis peste o mie
de măști N95! (Probabil că au nu�
meroase rubedenii!) Au oferit fami�
liei fratelui meu zece bucăți. „Vezi,
mai există pe lume oameni cumse�
cade“, mi�a spus frate�meu. Dar fra�
tele cel mare n�a fost la fel de
noro cos – n�a putut să facă rost nici
măcar de o singură mască N95. 
N�are decât niște măști de unică
folosință aduse de nepoată�mea.
Dar ce poți să faci când aprovizio�
narea e limitată? Singura opțiune
este să le speli și să le dezinfectezi
cu fierul de călcat înainte de a le
refolosi. De fapt, situația e vred�
nică de milă. (Apropo, nepoata
mea voia să anunț pe Weibo că
încă n�a primit nici o confirmare a
datei la care cetățenii singaporezi
vor fi evacuați din Wuhan.) 

Mă descurc cam la fel ca până
acum. Trebuia să vizitez un pacient

în spital pe 18 ianuarie, dar nu pu�
team să merg decât dacă purtam
mască de protecție. N�aveam însă la
îndemână nici una. Apoi mi�am
amintit că Xu Min, fostul meu coleg
de clasă, îmi dăduse o mască la ju�
mătatea lui decembrie, când făcu�
sem o vizită în Chengdu, ca să mă
protejez împotriva poluării de
acolo. Probabil că aerul din Wuhan
nu�i cu mult mai curat decât cel din
Chengdu, iar eu eram obișnuită de
atâta vreme să respir un aer de
proastă calitate, încât n�am purtat�o
niciodată. Mulțumită lui, am găsit o
cale să scap de problema asta. Și 
s�a dovedit a fi, de fapt, o mască de
tip N95! Am purtat�o la spital, la ae�
roport, ba chiar și când m�am dus
să cumpăr măști de protecție! Pen�
tru că n�am avut de ales, am purtat
aceeași mască zile în șir. 

Acasă am și un cățel în vârstă
de șaisprezece ani. În după�amiaza
zilei de 22, am descoperit deodată
că am rămas fără hrană pentru
câini. Am sunat imediat la magazi�
nul pentru animale de companie ca
să fac o comandă și m�am gândit că,
dacă tot ies pe�afară, aș putea să
cumpăr și câteva măști în plus. 
M�am dus la farmacia locală de pe
Strada Dongting (nu voi trece aici
numele farmaciei), unde aveau câ�
teva măști N95 în stoc, dar le vin�
deau cu 35 de yuani bucata (cu
cinci yuani mai mult decât acea far�
macie din Shanghai!). O cutie cu
douăzeci și cinci de măști costa 875
de yuani. I�am întrebat cum puteau
să fie atât de lipsiți de inimă încât

să�și stoarcă de bani clienții în vre�
muri ca acestea. Gestionarul mi�a
explicat că furnizorii crescuseră
prețurile, așa că nu aveau altă
opțiune decât să le mărească și ei la
rândul lor. Deoarece măștile sunt o
necesitate, eram pregătită să cedez
și să iau măcar câteva, chiar și la
acel preț piperat. Așa că era cât pe
ce să cumpăr patru măști, când am
descoperit că proveneau dintr�o
cutie de mari dimensiuni, nefiind
ambalate individual; observând că
vânzătoarea le scoate cu mâinile
goale din cutie, am decis că, până la
urmă, aș face mai bine să nu le cum�
păr. E de preferat să nu porți mască
deloc, decât să porți una care nu a
fost mânuită în condiții igienice. 

În ajunul Anului Nou Chine�
zesc, am ieșit din nou afară ca să în�
cerc să cumpăr câteva măști, dar
toate farmaciile erau închise. Sin�
gurele magazine rămase deschise
erau o mână de buticuri micuțe de
familie. Am găsit câteva măști N95
la vânzare într�unul dintre ele; erau
niște măști gri produse de firma
Muntele Yimeng, fiecare dintre ele
având ambalaj separat. Zece yuani
bucata. Am cumpărat patru. De
abia atunci am putut, în sfârșit, să
scot un oftat discret de ușurare. SDC

Fang Fang – Wuhan.
Jurnal dintr-un oraș
în carantină 

CARTEA
Cele șaizeci de însemnări zilnice care compun 
jurnalul lui Fang Fang alcătuiesc un raport detal-
iat despre evoluţia epidemiei de coronavirus din
Wuhan, începând din ziua apariţiei primului caz,
până la momentul ridicării carantinei instaurate
în oraș. Confuzia locuitorilor, deprimarea, sufe -
rinţa, frica, durerea sufletească a numeroaselor
familii care i-au pierdut pe cei dragi, lupta în -
dârjită cu boala și sacrificiile locuitorilor supuși
unor restricţii severe vreme îndelungată, toate
aceste aspecte își găsesc locul în con semnările,
uneori polemice, pe care autoarea le postează zi

de zi pe internet, în pofida unei cenzuri acerbe
ce ar fi dorit ca textele lui Fang Fang să nu
ajungă la sutele de milioane de cititori.
Totodată, jurnalul reprezintă o critică aspră
adresată autorităţilor, care au amânat nepermis
de mult luarea unor măsuri ferme, au ascuns
adevărul și au dezinformat populaţia sau au
acţionat greșit, din nepricepere ori din raţiuni
politice meschine, provocând astfel o adevărată
tragedie pentru cei peste nouă milioane de
locuitori din Wuhan. În felul acesta, jurnalul
reprezintă și un apel la responsabilitate și altru-
ism, fără de care nenorocirile de genul celor de
la Wuhan – ce au afectat ulterior întreg mapa-
mondul – se pot repeta oricând. SDC

AUTOAREA
FANG FANG (n. 11 mai 1955,
Nanjing) este una dintre cele
mai prestigioase scriitoare ale
literaturii chineze contempo-
rane. A urmat cursurile de
literatură chineză la Universi-
tatea din Wuhan. A început să
scrie poezie în 1975, iar în 1982
îi apare primul roman. Ro-
manele, povestirile și eseurile ei
au fost traduse în diverse limbi
și au primit importante premii
naţionale. Este considerată o
reprezentantă de seamă a
curentului neorea list chinez. Ul-
timul ei roman, (Ruan mai, trad.
literală Înmormântare moale), a
primit Premiul Luyao pentru
Literatură în 2016, dar a stârnit
numeroase critici interne, fiind
considerat subversiv prin
modul în care sunt prezentate
dramele uma ne din timpul re-
formei agrare înfăptuite în anii
1950 de Partidul Comunist
Chinez condus de Mao Zedong.
În urma atacurilor critice con-
certate, romanul a fost retras
din librării. SDC
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Luni, 5 octombrie 2020, în-
cepând cu ora 17, la Art+De-
sign (curtea interioară,
clădirea Habitat Proiect, Bule-
vardul Carol I nr. 4*), în cadrul
Festivalului Internaţional de
Teatru pentru Publicul Tânăr

Iași (FITPTI), ediţia 2020, 
va avea loc o lectură perfor -
mativă pornind de la volumul
Silvestru și Marele Dictator de
Lucian Dan Teodorovici, apărut
de curând în colecţia Junior 
a Editurii Polirom.

Regia: Ion Ciubotaru
Distribuția: Dragoș Maftei, Car�
men Mihalache, Raluca Pintilie,
Claudiu Gălățeanu, Sebastian Mun�
teanu, Alex Iurașcu

Cei care doresc cartea cu
semnătura autorului sunt invitați
la o ședință de autografe, imediat
după lectură. 

Evenimentul se va desfășura
conform normelor de siguranță
privind SARS�CoV�2.

*În caz de vreme nefavora�
bilă, evenimentul va avea loc 
în foaierul Teatrului Luceafărul
(parter, Strada Grigore Ureche,
nr. 5).

Festivalul Internațional de
Teatru pentru Publicul Tânăr Iași
(FITPTI), ediția a XIII�a, va avea loc
în perioada 2�7 octombrie: online,
live, indoor, open air, radiofonic. 

Vârsta recomandată: 8+

Inteligent, citit, foarte atașat
de familia sa și mare admirator al
oamenilor în general, motanul
Silvestru devine tot mai îngrijorat
de soarta umanității când aceasta
se confruntă cu o mare epidemie.
Pentru că stăpânește infra lim �
bajul, un mod de comunicare cu
orice altă viețuitoare de pe pla ne �
tă, concepe un plan care ar putea
duce la salvarea lumii. Prin ur �
mare, pleacă de acasă, pe ascuns,
într�o călătorie către o țară foarte
îndepărtată, sperând că va reuși
să rezolve problema prin bună
înțelegere cu cel care a declanșat�o.
Însă, pe parcurs, lucrurile se com �
plică, întrucât cel care a pornit totul
nu pare o ființă tocmai rezonabilă.
Așa încât pisoiul trebuie să�și re �
gândească rapid planul dacă vrea
să aibă cu adevărat o șansă. Iar
ajutorul vine dintr�o direcție cu to �
tul și cu totul surprinzătoare...

Lucian Dan Teodorovici (n.
1975) este scriitor, editor, regizor
de teatru și scenarist. Din 2017
este directorul Muzeului Națio �
nal al Literaturii Române din Iași.
A publicat mai multe romane, vo�
lume de povestiri și piese de tea�
tru, printre care: Cu puțin timp
înaintea coborârii extratereș �
trilor printre noi (1999, 2005),
Circul nostru vă prezintă: (2002,
2007), Atunci i�am ars două pal �
me (2004), Celelalte povești de
dragoste (2009, 2013), Matei Bru�
nul (2011, 2014), Unu + unu (+ unu...)
(2014), Cel care cheamă câinii
(2017). 

Distinse cu prestigioase pre�
mii literare, cărțile sale sunt tra�
duse și publicate în țări precum
SUA, Anglia, Franța, Germania,
Spania, Italia, Polonia, Unga�
ria, Bulgaria, Macedonia sau
Ucraina. SDC

Lectura performativă & Ședință de autografe
la FITPTI 2020: Silvestru și Marele Dictator
de Lucian Dan Teodorovici

Sonia ridică mâna de Lavinia
Braniște (Polirom, 2019) și Copiii lui
Marcel de Ema Stere (Polirom,
2020) sunt premiate în cadrul celei
de-a treia ediţii a Galei Premiilor
„Sofia Nădejde“ pentru Literatură
Scrisă de Femei, la categoriile
Proză și Debut – Proză.

Juriul, format din Grațiela Benga�
Țuțuianu, Andreea Mironescu,
Adriana Stan, Cosmin Ciotloș și
Mihai Iovănel, a selecționat dintre
cărțile publicate în perioada 1 sep�
tembrie 2019 – 1 septembrie 2020,
urmând ca volumele apărute după
această dată să intre în competiție
pentru ediția următoare.

COPIII LUI MARCEL
DE EMA STERE

Câștigătoarea Concursului de
Debut al Editurii Polirom – 2020

„Copiii lui Marcel e o carte
grăsuță și în general veselă, la
care am scris (de mână), cu multe
întreruperi, vreo nouă ani. Dato�
rită sau din cauza ei am dezvoltat
diverse obsesii, asupra cărora 
m�am documentat intens: trăitul
într�o comunitate, cultivarea plan�
telor, teoriile conspirației, oame�
nii care dispar... Ca Marcel însuși,
mi�am făcut în bibliotecă un raft
de utopiști. Am strâns fotografii,
am desenat, am făcut calcule și ta�
bele. M�am distrat foarte bine,
ceea ce vă doresc și dumneavoas�
tră.“ (Ema Stere)

SONIA RIDICĂ MÂNA
DE LAVINIA BRANIȘTE

„Lavinia Braniște, nume de vârf
din noul val, revine cu un roman
extraordinar. Cartea explorează

trecutul comunist plecând de la
un scenariu de film despre Zoia
Ceaușescu, dar investighează și
labirinturile geografice ale Româ�
niei – acele zone obscure și ambi�
gue care apar pe hartă doar în

preajma alegerilor electorale. So �
nia ridică mâna pleacă în căuta�
rea comunismului pierdut, în
căutarea provinciei pierdute, în
căutarea familiei pierdute, în cău�
tarea identității de gen, în căutarea

noilor configurații sociale din lu �
mea metropolitană de azi. Este un
roman melancolic și puternic.
Imer siunea lui în trecut provoacă
prezentul să iasă la suprafață.“
(Mihai Iovănel) SDC

Lavinia Braniște și Ema Stere, laureate 
ale Premiilor „Sofia Nădejde“, ediția 2020



Au trecut șase ani 
de la Rock or Bust,
ultimul album, și
acum, când nimeni
nu își prea mai făcea
speranțe, rockerii
australieni anunță 
un viitor plin de noi
proiecte, despre 

care însă vorbesc cât
mai puțin posibil.

AC/DC întreține misterul asupra
acestor viitoare proiecte și preferă
să comunice criptic pe rețele de
socializare. 

Din 2014 încoace, celebra for �
mație s�a confruntat cu nume�
roase probleme. Unul dintre fon�
datori, chitaristul Malcolm Young,

a încetat din viață în 2017. Voca�
listul Brian Johnson a suferit pro�
bleme cu auzul și a fost înlocuit
temporar cu Axl Rose de la Guns
N’Roses. Basistul Cliff Williams 
s�a retras în 2016, în vreme ce ba�
teristul Phil Rudd s�a văzut con�
damnat la câteva luni de detenție
la domiciliu pentru posesie de
droguri.

Dar, deși și�au ținut cât mai se�
crete planurile de viitor, cei de la
AC/DC nu au putut împiedica
scurgerea de informații pe inter�
net. În 2018 au apărut poze făcute
pe ascuns cu membrii formației
reuniți la studioul din Vancouver,
unde au înregistrat ultimele lor
trei albume. Pe 20 februarie, Dee
Snider, liderul trupei Twister Sis�
ter, a povestit că a luat masa cu
Brian Johnson, care i�a confirmat
că s�a întors în sânul AC/DC și că
au înregistrat noi piese. De aseme�
nea, alte zvonuri par să confirme
reunirea tuturor membrilor for �
mației, locul lui Malcolm Young fi�
ind preluat în noua componență
de nepotul său, Stevie Young.

Punând cap la cap toate aceste
indicii, fanii au tras concluzia că
AC/DC revine cu adevărat cu un
nou album, al cărui nume va fi
probabil Power Up, care ar putea
fi lansat pe 7 decembrie, și că un
turneu mondial ar putea avea loc
în 2021, deși nu se știe cum ar pu�
tea fi organizat acesta în condițiile
actuale de pandemie. 

Între timp, pe 30 septembrie,
AC/DC a confirmat oficial reuni�
rea formației și a publicat un tea�
ser de 30 secunde din noul video�
clip, Shot in the Dark, care a
încântat milioanele de fani ale
formației. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

„Economia“ COVID 
face ravagii printre muzicieni

AC/DC se
rebranșează la rock

De la Londra la New York, muzi�
cienii suportă consecințele dure
ale crizei economice provocată de
pandemia originară din China.
Rămași fără resurse, mulți dintre
ei se gândesc să se reorienteze pro�
fesional.

În New York, Metropolitan Ope �
ra pregătea redeschiderea cu opera
Fire Shut Up in My Bones de Te�
rence Blanchard, dar amploarea
pandemiei a dus la anularea între�
gului sezon 2020�2021. Lipsa ori�
cărui plan alternativ anunță o pe�
rioadă foarte dificilă financiar
pentru membrii Metropolitan
Ope ra Orchestra, deja privați de

orice salariu din luna aprilie.
Nici în Marea Britanie, lucrurile

nu stau mult mai bine, în ciuda
unei sume de 1,5 miliarde de lire
prin care guvernul lui Boris John �
son încearcă să salveze sectorul
cultural britanic. Muzicienii brita�
nici se tem și ei pentru viitorul lor.
Un studiu recent realizat de un
mare sindicat al artiștilor, The Mu�
sician Union, arată că 34% dintre
respondenți iau în calcul abando�
narea carierei muzicale, în vreme
ce 37% ezită deocamdată să se reo�
rienteze profesional. Circa 87%
dintre muzicieni beneficiază de o
formă parțială de șomaj și de un

regim de susținere a liber�profe �
sioniștilor, dar se vor confrunta cu
mari dificultăți financiare în oc�
tombrie, când acest ajutor oferit de
stat va lua sfârșit.

„Muzicienii au ajuns să lucreze
în supermagazine, fac livrări. Fac
orice meserie, mai puțin muzică.
Asta e problema“, spune Horace
Trubridge, secretarul general al
The Musician Union. El susține că
de ajutorul guvernamental au be�
neficiat instituțiile culturale în sine
și că o parte foarte mică din acești
bani a ajuns la artiștii indepen �
denți, „mâna de lucru“. „Ai nevoie
de creatori pentru a face artă. Dar



condiția femeii, războiul atomic,
dictatura, suprapopularea sau as�
censiunea lui Fidel Castro. „Mi�a
fost totdeauna limpede că Mafalda
sunt eu și nu vreau să trăiască alte
aventuri după moartea mea“,
spune Quino (foto sus) care s�a re�
tras din activitate în 2006, din
cauza problemelor de sănătate.

CANNES, MINI-EDIȚIE
SIMBOLICĂ

Festivalul de la Cannes se va ține
totuși anul acesta pe 29 octom�
brie sub forma „unei ediții ieșite
din norme“. Asta înseamnă o
ediție în cursul căreia se vor pro�
iecta patru filme din „selecția ofi�
cială Cannes 2020“, iar un juriu
va decerna două premii, Palme
d’or pentru scurtmetraj și pre�
miul Cinéfondation. 

„Un comprimat de fericire pe
care o să�l trăim cu toții în octom�
brie“, a declarat delegatul general
al festivalului, Thierry Frémaux.

ÎNTOARCEREA 
SOPHIEI LOREN

La 86 de ani, după 11 ani de ab �
sență, Sophia Loren revine la ci�
nema într�o adaptare a romanului
La vie devant soi al lui Romain
Gary, realizată de fiul actriței,
Edoardo Ponti. Filmul este produs
de Netflix și va fi difuzat pe 13 no�
iembrie. Loren nu a mai jucat în
filme de la Nine, filmul din 2009
al lui Rob Marshall. SDC
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MUZICA, ÎN 
VERSIUNE CORECT 
POLITIC

Săptămâna acesta, revista „Rolling
Stone“ a publicat noua ediție a ca�
talogului The Greatest 500 Al�
bums of All Time, radical revizuit
pentru a se conforma noii ideolo�
gii în vogă, a „diversității și inclu�
ziunii“. „Rolling Stone“ nu a vrut
să explice foarte clar criteriile
după care un album se poate ca�
lifica pentru un loc în top, dar s�a
justificat scriind că „nici o listă nu
e definitivă, istoria muzicii se res�
crie permanent“. Punând accent
pe „diversitate“ și „inclusivitate“,
lista arată modificări neașteptate.
De exemplu, albumul Beatles din
1967, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band, a căzut de pe locul 1
pe locul 24, în urma unor albume
precum To Pimp a Butterfly de
Kendrick Lamar și My Beautiful
Dark Twisted Fantasy de Kanye
West. Blonde on Blonde (1966) al
lui Bob Dylan, primul dublu LP
din istorie, a căzut din Top 10 pe
locul 38, după Lemonade al lui
Beyoncé. Colecția de discuri sin�
gle al lui Chuck Berry, care a fost
o uriașă sursă de inspirație pentru
Beatles și Rolling Stones, stă acum
pe locul 51, sub albumul din 2001
al lui Jay�Z.

MAFALDA A RĂMAS ORFANĂ

Cunoscutul caricaturist și autor
de benzi desenate argentinian
Quino a încetat din viață la vârsta
de 88 de ani. La capătul unei ca�
riere de mai bine de jumătate de
secol de umor desenat, Quino (pe
numele lui real Joaquín Salvador
Lavado) rămâne cunoscut pentru
eroina Mafalda, o fetiță noncon�
formistă a cărei maturitate îi lasă
fără replică de cele mai multe ori
pe părinții ei. Cu o puternică tentă
politică, banda desenată, care a
luat sfârșit în 1973, a scos în evi �
dență marile probleme ale epocii:

Clive Barker își
redescoperă originile

pentru această creativitate ai ne�
voie de muzicieni foarte calificați
și talentați. Exact aceste persoane
au fost scoase din ecuație“, spune
Horace Trubridge.

Amintind că în Europa conti�
nentală marile instituții culturale

au început să își reia foarte pru�
dent activitatea, France Musique
subliniază faptul că modelul cul�
tural muzical anglo�saxon, a cărui
principală sursă de finanțare este
mecenatul, se află într�o situație
extrem de precară. SDC

La cinci ani de la ultima sa carte,
The Scarlet Gospels, cariera unuia
dintre cei mai apreciați autori de
horror din istoria genului, brita�
nicul Clive Barker, cunoaște o
adevărată renaștere.

Barker a revenit pe neașteptate
în această toamnă cu o mulțime
de proiecte. În librării, el vine cu
un nou roman, Deep Hill, o colec �
ție de povestiri atât vechi, cât și
noi, Fear Eternal, și un volum ce
strânge laolaltă 250 de poeme.
Toate aceste cărți au în comun o
revenire a lui Barker la horrorul
terifiant care, la vremea debutului
său, în anii ’80, reușise să îl impre�
sioneze chiar și pe Stephen King.
„Lucrurile sunt ciclice“, spune Bar�
ker. „O vreme am scris mult fan�
tasy. Încă mai scriu, sunt multe
povestiri fantasy pe care am să le
public curând. Dar am simțit ne�
voia să mă întorc la originile mele
horror și să o fac fără nici un com�
promis.“

Pe de altă parte, Barker este, ca
de obicei, implicat în adaptări ale
cărților sale. 

Cel mai nou proiect este o rea�
daptare a romanului său Cabal
(pe care însuși Barker l�a adaptat
la începutul anilor ’90 într�un film
cu David Cronenberg pe post de
actor, în rolul negativ). 

De data aceasta, Nightbreed/
Cabal va fi o serie TV pentru Syfy.
În același timp, HBO pregătește
un serial TV bazat pe franciza Hel�
lraiser, iar Jordan Peele lucrează
la un alt film bazat pe seria Can�
dyman.

De asemenea, săptămâna vii�
toare debutează pe Hulu serialul
Books of Blood care adaptează po�
vestirile din seria de antologii cu
care s�a lansat Barker în anii ’80.

„La urma urmei, trăim vremuri
horror, ceea ce face ca lucrurile
pe care le pregătim, în carte și
film, să fie și mai pertinente“, a co�
mentat scriitorul. SDC



16
ANUL XVI NR. 704

3 – 9 OCTOMBRIE 2020fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

Sorry We Missed You/ În
absenţa dvs. de Ken Loach era
programat să intre pe ecrane
în 27 martie 2020, dar dis-
tribuitorul Independenţa Film 
l-a amânat din cauza pande -
miei. Filmul e în acest moment
în săli și merită văzut, dar nu
pentru că oferta e redusă. 

Neobositul cineast britanic, încă
activ la 83 de ani, livrează cu com�
pasiune și naturalețe un nou film
despre oamenii obișnuiți care în�
cearcă să supraviețuiască în capi�
talismul feroce fără a�și vinde
sufletele. Cinemaul social pe care
Ken Loach și scenaristul său, Paul
Laverty, îl practică de mai multe
decenii are, practic, surse de
inspirație inepuizabile și în fie�
care film pe care cei doi l�au făcut
împreună realismul stilistic a fost
susținut de autenticitatea detalii�
lor și a situațiilor prezentate. Cum
Loach și Laverty sunt permanent
conectați la prezent, e de așteptat
ca ei deja să aibă în proiect un
film inspirat de efectele pande�
miei asupra oamenilor simpli, dar
pentru asta mai e de așteptat.

Deocamdată iată această po�
veste a unei familii oarecare din
Newcastle – doi părinți și doi
copii, a cărei armonie e pusă la în�
cercare de tentativa tatălui, Ricky
(Kris Hitchen), de a intra șofer la
o firmă de curierat, în speranța că
va câștiga ceva mai bine și că vor
putea să�și ia o casă. Loach și La�
verty s�au inspirat dintr�un caz

real, tragic, despre care presa bri�
tanică a relatat pe larg. În 2018, un
șofer de la o importantă firmă de
curierat din Marea Britanie (DPD)
a murit pentru că, diabetic fiind,
a sărit niște consultații medicale
de teama că firma îl va sancționa
financiar pentru orele pierdute.
Absurdul acestei situații a culmi�
nat cu imposibilitatea soției de a
pretinde ulterior compensații fi�
nanciare din partea firmei pe mo �
tiv că soțul lucrase ca liber pro �
 fesionist (cu mașina personală),
nu ca angajat. 

Paul Laverty a preluat subiec�
tul, l�a documentat discutând cu
șoferi care au ținut să rămână ano�
nimi și l�a dezvoltat într�o poveste
care ia în calcul întreaga familie –
și soția, Abbie (Debbie Honeywood),
care și�a vândut mașina ca să poa �
tă soțul să ia o dubiță (drept pen�
tru care ea trebuie să meargă cu
autobuzul la pensionarii și bolna�
vii pe care îi îngrijește la domici�
liu), dar și copiii care suferă că

părinții nu mai au timp pentru ei,
mai ales în momentele când au cea
mai mare nevoie.

Acest conflict extrem de ac�
tual, de absurd și de asumat de
atâtea familii, unde părinții robo�
tesc să întrețină casa, dar nu mai
pot susține o relație caldă și nor�
mală cu copiii sau între ei, e con�
struit de Loach și Laverty cu
au  tenticitatea și delicatețea obiș �
nuite, și ce se întâmplă pe ecran
are ecou în spectator, deși parcă
toate merg rău și nu se întrevede
nici o geană de speranță – ceea ce
spectatorului îi poate întuneca și
mai mult propriul orizont, nici el
poate prea vesel.

Filmul nu doar că documen�
tează această zonă precisă a in�
dustriei transporturilor care își
exploatează oamenii sub pretex�
tul că face din ei propriii lor șefi,
dar vorbește în sens larg și despre
dificultatea familiei moderne de a
supraviețui normal și de a atenua
presiunea tot mai crescândă a

muncii. Munca ar trebui să furni�
zeze cele necesare traiului, nu să
acapareze și să distrugă viața de
familie. Presat de timp și tot mai
stresat de ideea că trebuie să
ajungă punctual la clienți și că nu
poate greși sau întârzia fără a nu
fi penalizat, Ricky devine tot mai
obosit și mai irascibil – și unde să
se descarce dacă nu acasă? Si tua �
ția devine și mai dramatică atunci
când realizează că noua slujbă l�a
blocat într�o mașinărie infernală
din care nu poate scăpa. 

Dar adevăratul personaj prin�
cipal sau cel puțin inima acestei fa�
milii nu e Ricky, ci Abbie, care
iradiază bunătate și care hrănește
cu iubirea ei și propria familie, și
bolnavii ori vârstnicii de care are
grijă. Capacitatea ei de a fi la fel de
caldă și când nivelul de stres (al ei
sau al anturajului) crește ține de o
putere care e doar feminină și pe
care Loach�Laverty par să o înțe �
leagă. Abbie, interpretată de extra�
ordinara actriță neprofesionistă,

Debbie Honeywood (ar fi meritat
Premiul de interpretare feminină la
Cannes, unde filmul a fost anul tre�
cut în Competiție), e cea care ține cu
forța ei calmă, focul aprins în sobă. 

Ken Loach face minuni cu
interpreții neprofesioniști pe care
îi alege în filmele lui după căutări
îndelungate. Toți joacă în cu sigu �
ranța unor actori profesioniști și de
multe ori cu mai multă natu ralețe
decât aceștia. În interviul pe care 
l�am făcut anul trecut la Cannes cu
Ken Loach și Paul Laverty și pe care
„Suplimentul de cultură“ l�a publi�
cat acum câteva luni, Loach a spus:
„E important să găsești interpreții
care să fie credibili în astfel de
situații, pe urmă totul devine ușor.
Nici nu repet cu actorii. Ne pregă�
tim doar, facem niște mărunțișuri
ca să creăm senzația unei familii –
îi ducem la fast�food sau la un res�
taurant ca să deprindă dinamica
unei familii, dar filmările sunt în�
totdeauna o surpriză“.

Sorry We Missed You nu e
chiar filmul care să vă scoată din
depresia pandemiei, dar dați�i o
șansă. SDC

Sorry We Missed You/ În absenţa
dvs., de Ken Loach, cu: Kris
Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone, Katie Proctor

IULIA BLAGA
FILM

Când vine vorba de mașină, unii
optează pentru o marcă arhicu�
noscută, despre care știe sigur că
este fiabilă și se găsesc consuma�
bile și piese de schimb la orice oră. 

Sacrifică originalitatea pentru
simțul practic. Alții vor să fie oița
laie a turmei bălaie și își cumpără
un model rar, în cazul de față Dodge

Nitro. Parcă altfel cobori din așa
ceva în parcarea corporației.

Dacă e să te urmărească ghinio�
nul, se pare că ești mai ușor de depis�
tat într�o mașină rară, fiindcă dacă
el are chef să pălească un Passat,
șansa să fie al tău este infimă, dar
dacă i se pune dunga pe un Dodge
Nitro pici de măgă ruș. Nici din fil�
mare nu ți�ai fi dat seama cine a fost
de vină. Șoferul dădea cu spatele, co�
legul cu bicicleta elec trică făcea ture
prin parcare pentru acomodare. Nu
s�a belit nici măcar o unghie de om,
dar roa ta față a bicicletei a ajuns pe
post de preș pentru autoturism.

Frustrarea a fost a ambelor părți, nici
una nesimțindu�se culpabilă.

O caracteristică a corpora tiș �
tilor este faptul că pe rețelele de so�
cializare scriu în engleză. Eu vă voi
prezenta traducerea. Biciclistul a
postat un mesaj cu textul „mașină
americană criminală condusă de un
criminal la costum“, ba l�a și etiche�
tat pe coleg, ca să�și vadă numele și
să se simtă ca naiba. Replica șofe �
rului a apărut după nici două mi�
nute, ambii fiind încă înfier bântați:
bicicletă chinezească făcută pentru
proști! Lumea corporatistă este 
imensă tocmai din cauza scrierii în
engleză. În câteva ore postarea a fost
distribuită masiv în multe colțuri
ale lumii, iar comentariile, tot în en�
gleză, au curs gârlă fața de ambele
părți. Parcă nimănui nu�i mai păsa

de incidentul în sine, iar ce lor care
le�a păsat, în special reviste de presă
online, au extras doar esența pentru
rating: chinez atacat cu brutalitate
și călcat cu mașina de către un cri�
minal american. Dacă cineva are
ceva cu altcineva, poftim pretext. 

Președinția Chinei a somat în
mod public instituția omoloagă
americană pentru a�și cere scuze în
fața mapamondului. Donald Trump
a tunat și a fulgerat, ba chiar pe o
înregistrare audio se auzea „nuke
them!“, adică hai să�i spargem cu
bomba atomică. Chinezii au repli�
cat cu 所有敌人的死亡 (nu vreți
să știți ce înseamnă), astfel că în
nici un sfert de oră toate rachetele
nucleare erau ațintite unele spre
celelalte. Ăsta a fost momentul în
care biciclistul a scris „dacă vrei să

știi, fraiere, bicicleta mea este co�
reeană“. Lumea online deja era in�
flamată de povestea unui chihua� 
hua care mușcase o babă, așa că
presa nu a prea dat importanță
mesajelor de prietenie sino�ame�
ricane care au început să curgă la
nivel înalt. SDC
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