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Coresponden]\
de la Festivalul
de Film de
la Berlin
Iulia Blaga
Scriu aceast\ coresponden]\ a
doua zi dup\ protestul cinea[tilor români de pe covorul ro[u,
a[a c\ nu pot s\ nu `ncep cu
protestul. Deci, filmul evenimentului: `n ziua de 12 februarie, pe
la prânz, Oana Giurgiu organizeaz\ pe Whatsapp un grup
format din românii de la Berlinal\ [i ne comunic\ urm\toarele: a vorbit cu cei de la festival, ne dau un minut de protest
pe covorul ro[u disear\, cine
vrea s\ vin\, ne vedem `n fa]a
hotelului Hyatt la 20.45, rog confirma]i rpd ca s\ [tim câ]i suntem, le-am zis de 5-10 persoane.

ANUL XIII » NR. 555 » 18 – 24 februarie 2017 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

INTERVIU CU SCRIITORUL MATEI FLORIAN

„~mi plac oamenii care-[i
trateaz\ frumos piticii“
Mircea Stru]eanu

» pag. 2-3

Cronic\ de carte

Natural Mystic
Alina Purcaru
Marlon James [i romanul lui exploziv, Scurt\ istorie a [apte crime,
au f\cut s\ vuiasc\ lumea literar\ interna]ional\ de vreo doi ani `ncoace,
de când cartea a câ[tigat o distinc]ie
uria[\, Man Booker Prize for Fiction,
propulsându-[i autorul `ntr-un turbion de vizibilitate, laude [i interes
din partea media, a criticilor [i a zecilor de mii de cititori. E un fenomen
[i cartea, [i ceea ce ea a generat pentru autor: o form\ de succes care `i
permite romancierului jamaican s\
vorbeasc\ despre realit\]i altfel indigeste, despre intoleran]\, diferen]\
[i standarde duble.

» pag. 10

Gardienii
galaxiei 2 –
un „100 perfect“
Drago[ Cojocaru

~ntr-o diminea]\ de noiembrie cu un Bucure[ti sub ploaie, am discutat despre pitici, insecte, incanta]ie [i
ritm cu scriitorul Matei Florian, autorul unui nou roman cu titlu inedit, Cexina Catapuxina (Polirom, 2016).
Este vorba despre „b\t\lia unui om `n c\utarea Bucuriei“, avea s\-mi explice Matei.

Citi]i interviul realizat de Constantin Pi[tea `n » paginile 8-9

Noul episod din saga Gardienilor
galaxiei, ce va avea premiera pe
5 mai, a `nregistrat un punctaj
„perfect“ de 100 de puncte la proiec]iile-test, mai mult decât alte
filme Marvel, precum Iron Man 3
[i Avengers, care s-au dovedit
uria[e succese de public.

» pag. 14
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CORESPONDEN}| DE LA FESTIVALUL DE FILM DE LA BERLIN

O edi]ie feminin\, deci politic\
Scriu aceast\ coresponden]\ a doua zi dup\
protestul cinea[tilor români de pe covorul
ro[u, a[a c\ nu pot s\ nu `ncep cu protestul.
Deci, filmul evenimentului: `n ziua de 12 febru-

arie, pe la prânz, Oana Giurgiu organizeaz\ pe
Whatsapp un grup format din românii de la
Berlinal\ [i ne comunic\ urm\toarele: a vorbit
cu cei de la festival, ne dau un minut de

protest pe covorul ro[u disear\, cine vrea s\
vin\, ne vedem `n fa]a hotelului Hyatt la 20.45,
rog confirma]i rpd ca s\ [tim câ]i suntem,
le-am zis de 5-10 persoane.

Iulia Blaga
Pân\ la urm\ am fost vreo 20
(printre care Oana Giurgiu, Tudor Giurgiu, Ada Solomon, Oana
Iancu, Crina Semciuc, Alex Tr\il\,
Dan Burlac). Era duminic\, toate
magazinele `nchise, Oana Giurgiu
s-a dat peste cap [i a f\cut rost de
dou\ cartoane mari pe care a g\sit
pe cineva s\ scrie frumos „ROMANIAN CINEMA #resist“. Mai greu
a fost s\ rezist\m `n frig pân\ s-a
dat drumul pe covor (`naintea ultimei proiec]ii din acea sear\).
Aproape de fiecare dat\ `n timpul
festivalului `n Berlin e un frig al
naibii, bate un vânt care trece prin
tine ca prin sit\. Aproape toate pozele pe care le-am f\cut jum\tate
de or\ mai târziu, `n timpul acelui
minut de gra]ie, mi-au ie[it mi[cate. Restul e deja istorie. Tudor
Giurgiu a pus pe cineva s\ transmit\ live pe contul lui de Facebook, iar filmule]ul a f\cut 183.000
de vizualiz\ri `n aproape 24 de ore.
O poz\ f\cut\ de cineva din grup a
avut 1.500 de share-uri. Pentru cei
din ]ar\ a fost un moment memorabil – noi tremuram de frig, nu de
emo]ie. Minutul a trecut mult prea
repede. M\car mi-am dus pe covorul ro[u [or]ul ro[u imprimat din
România cu: „My Heart Is In Victory Square, Bucharest, Romania“. Am mai avut [i un tricou imprimat pe spate cu acelea[i cuvinte
[i pe amândou\ le-am purtat consecutiv (cel pu]in pân\ azi). Dar nimeni n-a observat sau, cel pu]in, nimeni nu mi-a zis nimic. Un tricou
imprimat nu e mai de efect ca a
ap\rea la proiec]ii `n chip de omsandvi[ (ceea ce nu mi-am propus).
~n aceea[i zi fusesem [i la protestul românilor care locuiesc `n
Berlin, organizat `n fa]a Ambasadei României de pe Dorotheenstrasse 67, de unde s-a plecat spre
Pariser Platz cu ma[ini de poli]ie
`n fa]\ [i `n spate, a[a cum se practic\ `n Germania. O sut\ de
români au venit – oameni care locuiesc temporar sau care sunt stabili]i `n Germania, chiar [i o
doamn\ nem]oaic\ venit\ s\-[i
sus]in\ prietenii români. E impresionant spiritul civic al acestor oameni care au via]a lor departe de
]ar\, dar care vin s\pt\mânal s\

protesteze pentru a le ar\ta celor
din România („care duc greul“,
cum a zis unul dintre ei) c\ nu
sunt singuri.
Vremurile sunt de a[a natur\,
`ncât – vede]i? – am `nceput acest
material cu protestele, nu cu filmele. {i Berlinala a `nceput `n cheie
politic\, cu aproape to]i vorbitorii
de la ceremonia de deschidere din
9 februarie discutând despre libertatea de expresie [i b\tând apropouri la Donald Trump – inclusiv
directorul festivalului, Dieter Kosslick, care l-a numit pur [i simplu
„cel mai supraevaluat pre[edinte
din istorie“. Vremurile sunt tulburi, dar [i Berlinala are grij\ `n fiecare an s\ r\mân\ ancorat\ `n realitate. Se pare, totu[i, c\ alegerea de
a `ncepe edi]ia a 67-a cu Django, debutul `n lungmetraj al produc\torului

[i scenaristului francez Etienne
Comar, s-a datorat mai mult componentei istorice (fuga muzicianului Django Reinhardt `n 1943 din
Fran]a aflat\ sub Ocupa]ie) decât
valorii filmului. Se pare c\ `ntr-adev\r `n acest an nu au prea avut
cu ce deschide. Nici vedetele n-au
fost la fel de multe ca anul trecut.
Am ajuns, `n ziua `n care scriu textul, fix la jum\tatea festivalului [i
Ursul de Aur `nc\ n-a ap\rut. Am
v\zut filme destul de amestecate [i
pân\ acum Competi]ia mi se pare
nu prea r\s\rit\. Un singur film
mi-a atras mai tare aten]ia, dar
nu l-a[ vedea ca Urs de Aur. Pân\
s\ vorbesc despre el, o s\ trag un
fir de a]\ printre filmele de anul
\sta [i o s\ caut cel mai mic multiplu comun. Cred c\ ar fi preferin]a cinea[tilor pentru a simboliza
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natura animal\ a omului prin introducerea uneori fantastic\ `n
poveste a unor animale s\lbatice.
~n The Party, al optulea lungmetraj al lui Sally Potter, personajul
interpretat de Timothy Spall vede
o vulpe `n pragul u[ii `nainte de a[i anun]a so]ia [i prietenii c\ e
bolnav `n stare terminal\ [i c\ iube[te o alt\ femeie. ~n Spoor, de
Agnieszka Holland, o inginer\
pensionat\ care pred\ englez\
`ntr-un or\[el [i tr\ie[te retras\ la
]ar\, `ntr-o rela]ie simbiotic\ cu
animalele din jur, aproape c\ l-ar
sfâ[ia pe vecinul care braconeaz\,
cu atât mai mult cu cât cei doi câini ai ei au disp\rut f\r\ urm\. Moartea accidental\ a vecinului (`necat cu un os) deschide [i mai mult
filmul spre thriller, iar animalele
s\lbatice (mai ales c\prioarele)

devin tot mai prezente `n preajma
omului ca ni[te martori mu]i. Nu
m-a `nnebunit filmul lui Holland
[i nu l-am crezut de la `nceput, din
momentul când eroina `[i duce
clasa de copii noaptea-n p\dure s\
caute câinii. Portretul acestei femei independente care ascult\
muzic\ clasic\ `n casa din fundul
p\durii [i e pasionat\ de astrologie mi s-a p\rut cam [ablon.
Mult mai bine sunt folosite animalele s\lbatice `n alt film est-european din Competi]ie, On Body
and Soul, realizat tot de o femeie,
Ildiko Enyedi. Spre deosebire de
drama ampl\, filmat\ de pe macara [i pe muzic\ simfonic\ a lui
Holland, Enyedi vine cu o metafor\ a dificult\]ii oamenilor de a
se ata[a unii de al]ii, metafor\
construit\ prin love-storyul
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dintre directorul financiar al
unui abator [i nou-angajata responsabil\ cu CTC-ul. Sesizând c\
`n spatele arogan]ei noii colege st\
timiditatea, directorul financiar
`ncepe s\ se apropie `ncet de ea [i,
când amândoi descoper\ c\ au
acela[i vis recurent, `n care sunt
cerb [i c\prioar\ `ntr-o p\dure
iarna, rela]ia lor evolueaz\ mai
repede [i `nva]\ `mpreun\ s\ renun]e la inhibi]ii. Filmul `ncepe
cu o scen\ oniric\ (vom afla mai
târziu c\ e oniric\), `n care un
cerb [i o c\prioar\ sunt urm\ri]i
f\când ce fac ei de obicei: bând ap\
de izvor, mâncând, frem\tând din
n\ri [i, mai ales, scanând peisajul
din jur, aten]i s\ nu apar\ vreun
pericol. Enyedi are mult\ delicate]e prin modul cum apropie planurile (real/oniric, uman/animal) [i le transform\ unul `n
oglinda celuilalt, dar scenele din
abator, cu animale ucise [i
tran[ate, mi s-au p\rut nu doar
imposibil de privit, ci [i gratuite
emo]ional (am discutat pe urm\
cu un coleg sloven [i am v\zut c\
la fazele respective ne `ntrebam
amândoi dac\ n-ar trebui s\ renun]\m definitiv la carne). Odat\
elementul surpriz\ epuizat, filmul nu se dezumfl\, dar chiar [i
a[a tot nu-l v\d de Ursul de Aur.
Nu are suficient\ amplitudine
pentru aceasta.
Cred c\, date fiind evenimentele politice din jur, `n acest an Ursul de Aur va fi mai mult ca oricând un statement politic. E oricum o edi]ie foarte feminin\, cu
multe regizoare `n Competi]ie.
Anul trecut juriul a fost condus de
Meryl Streep, acum de Paul Verhoeven (care a regizat un film de
top `n 2016, Elle), iar competi]ia
num\r\ patru filme regizate de

A Fantastic Woman

femei (ceea ce nu e pu]in). Iar multe
dintre filmele regizate de b\rba]i se
concentreaz\ pe personaje feminine sau pe rela]ii interumane, peste
care sunt articulate teme contemporane, ca rela]iile de putere [i
ascunderea adev\rului nu doar `n
politic\, ci [i `n via]a de zi cu zi (The
Party, de Sally Potter), rasismul [i
felul `n care dinamiteaz\ familia
(The Dinner, de Oren Moverman),
dificultatea de a te deschide `n fa]a
celuilalt (On Body and Soul).
Orice selec]ioner de festival
care se respect\ d\ o anumit\
form\ selec]iei, are grij\ s\ fie cât
mai divers\ [i s\ r\spund\ solicit\rilor realit\]ii. Dup\ `ndr\gitul
Gloria, Sebastian Lelio a revenit
la Berlin cu un alt film concentrat
pe o figur\ feminin\, dar acum

eroina e o femeie transgender, care r\mâne singur\ dup\ ce iubitul mai `n vârst\, care [i-a l\sat familia pentru ea, moare subit.
R\mas\ f\r\ sprijin emo]ional,
eroina din A Fantastic Woman
(interpretat\ de actri]a transgender Daniella Vega) se vede cu totul expus\ `n fa]a vie]ii, mai ales a
frustr\rilor celor din jur. Nu am
v\zut filmul, eram la protestul de
la ambasad\, dar cronicile sunt
foarte bune [i toat\ lumea `l vede
`n palmares.
Wild Mouse, debutul `n lungmetraj al comicului austriac Josef
Hader, are ca personaj principal
un critic muzical eliberat din
func]ie `n favoarea unei colege
incompetente, dar mult mai tinere. Cu o so]ie obsedat\ s\ r\mân\
Tudor Aaron Istodor
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`ns\rcinat\, dar care, cât e ea de
psihoterapeut, nu-[i d\ seama c\ e
nevrotic\ [i aproape alcoolic\,
so]ul nu g\se[te suficient curaj s\
spun\ acas\ c\ e [omer [i, `n timp
ce arde gazul prin ora[, `l [icaneaz\ `n fel [i chip pe cel care l-a concediat pân\ când `[i propune s\-l
`mpu[te. Filmul e o comedie cu
un gen de umor gustat doar de publicul de limb\ german\, iar prezen]a lui `n Competi]ie mi s-a
p\rut un cadou mult prea scump.
~n film joac\ [i Crina Semciuc, `n
rolul unei emigrante din România care are o rela]ie nu prea fericit\ cu un fost coleg de [coal\ al
eroului. Cei trei vor `nchiria [i
amenaja `n Prater un montaignerusse, una dintre ini]iativele tot
mai derutante ale personajului
central a c\rui busol\ e afectat\
grav. Crina Semciuc e OK, e
dr\gu]\ [i cade bine pe personaj,
de[i acesta nu e prea consistent
din scriitur\. Nici o fotografie cu
ea n-a fost inclus\ `n fotografiile
oficiale de pe site-ul festivalului
(apare, totu[i, destul de mult), dar
Crina Semciuc a venit la Berlin [i
a participat, cum am spus `n deschidere, [i la protestul cinea[tilor
români de pe covorul ro[u.
Un alt film din Competi]ie, Mr.
Long, de Sabu, un film vorbit `n
mandarin\ [i japonez\ [i filmat `n
Taiwan [i Japonia, e un amestec
ciudat de genuri [i cu o form\
foarte fluid\, care la un moment
dat nu [tii dac\ curge de la cap la
coad\ sau invers. ~ncepe ca un
film de gen cu uciga[i pl\ti]i, mafio]i [i sânge din bel[ug, dar se duce spre ceva nedefinit, c\ci uciga[ul r\mas r\nit `n Japonia se
`mprietene[te cu un copil s\rac,

pe urm\ o ajut\ pe mama copilului
s\ renun]e la droguri, pe urm\ se
integreaz\ `n acea comunitate,
`ncepând s\ câ[tige bani din g\tit
[i ceea ce `ncepuse [i cursese
nel\murit nu se [tie `n ce direc]ie
devine o poveste ata[ant\ despre
ni[te dezmo[teni]i ai sor]ii care
tr\iesc uneori momente de gra]ie
ce `i fac s\ cread\ c\ le poate merge bine tot timpul. {i Mr. Long ar
putea fi `n palmares.
Despre T2 Trainspotting (regia
Danny Boyle, fire[te) care a fost
prezentat `n afara competi]iei, voi
vorbi s\pt\mâna viitoare, când va
ajunge pe ecranele române[ti.
Voi mai spune `n `ncheiere c\
Tudor Aaron Istodor ar\ta foarte
bine la ceremonia la care el [i ceilal]i Shooting Stars au primit trofeul din mâinile lui Timothy
Spall. Istodor e pe ecranele europene nu doar cu Fixeur, de Adrian
Sitaru, ci [i cu noul film al lui Fanny Ardant, Le Divan de Staline,
unde joac\ al\turi de Gérard Depardieu. Am vorbit azi cu el `naintea conferin]ei de pres\ Shooting
Stars [i era foarte `ncântat de tot
programul pe care l-a avut la Berlin [i care i-a facilitat contacte pe
care altfel i-ar fi fost mai dificil s\
le fac\ `ntr-un timp atât de scurt.
Juriul interna]ional care d\ cota]ii `n revista „Screen“ ([i care
anul acesta mi s-a p\rut mai modest ca `n al]i ani) are urm\toarele
pronosticuri la Ursul de Aur
(pân\ acum): A Fantastic Woman
(cu o medie destul de mic\, 3.2, dar
nu a fost v\zut de doi membri), urmat de Spoor (2.8 puncte) [i On
Body and Soul (2.7). ~n urm\toarea
coresponden]\ voi comenta palmaresul [i ce mai e de comentat.
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Scrisoare c\tre Michel Houellebecq
Platforma, de Michel Houellbecq, traducere din limba
francez\ [i note de Emanoil Marcu (edi]ia a II-a),
a fost publicat\ la Polirom `n 2011.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Scumpe domnule Houellebecq, v\
citisem, pân\ la ultimul rând, toate c\r]ile cu excep]ia uneia – Platforma. Am `nceput-o `n urm\ cu
câ]iva ani, dar nu am apucat s\ o
termin. Mi-a fost furat\ `n sala de
a[teptare a unui aeroport românesc
(dou\ c\r]i am pierdut astfel, Platforma [i un roman de Andrei Makine, al c\rui titlu nu mi-l amintesc).
}in minte bine prima lectur\: nu
pot s\ spun c\ m\ seducea. Era mult
prea sexualizat\, a[adar comercial\,
dup\ gustul meu. ~n plus, personajele aveau `n ele ceva siluit, ca [i cum
le-a]i fi târât dup\ dumneavoastr\
`ntr-un exerci]iu prea limpede.
Nu am crezut niciodat\ c\ o
tân\r\ precum Valerie, sensibil\,
de[teapt\, bogat\ [i admirabil `nzestrat\ pentru pornografie, chiar

ar fi putut ap\rea `n via]a unui
func]ionar ca Michel Renault.
Era, desigur, doar o idee. Dar
atunci, idee fiind, nu i-ar fi stat
mai bine `ntr-un eseu? ~n fine, ridicam obiec]ii. Inutile, fire[te, ce
v\ priveau pe dumneavoastr\
obiec]iile mele?
Puteam s\ `ntrerup lectura [i, la
o adic\, dac\ nu-mi convenea, s\ m\
mai duc [i dracului. Mi s-ar fi p\rut
rezonabil. ~i detest pe pre]io[ii care
pierd timpul `n lecturi care nu `i
`ncânt\. ~i iau de idio]i. De ce s\ faci
a[a ceva? ~i prive[te.
~n egal\ m\sur\, v\ pre]uiam
munca. V-am socotit de la prima
`ntâlnire textual\ cinic, inteligent
[i insuportabil. Nu a[ fi vrut s\ v\
`ntâlnesc vreodat\ – nu exista nici
un pericol.

~n egal\ m\sur\ consideram [i
c\ putea]i la fel de bine s\ v\ opri]i
dup\ Extinderea domeniului luptei. Oriunde a]i fi urcat `n literatur\, deja v\ spusese]i totul.
A[adar, aveam cu Platforma
aceste amintiri – mai degrab\
nepl\cute. Nu [tiu ce am gândit,
s\pt\mâna trecut\, când am
cump\rat din nou aceast\ carte
din libr\rie [i am luat-o cu mine
`ntr-o c\l\torie (nici vorb\ de turism sexual), `nspre un ora[ cu
ie[ire la mare din Spania. De data
aceasta, a supravie]uit aeroportului românesc, ceea ce denot\ o
sc\dere a apetitului pentru lectur\ al [u]ilor no[tri.
Nu muncesc mai mult de treizeci de ore pe s\pt\mân\, ba chiar
a[ putea spune c\ m-am cam retras din câmpul muncii. ~ncerc s\
r\mân cât mai inutil pentru societate. Devin Michel Renault – dar
cine nu devine?
Am trecut bini[or de treizeci de
ani, v\ citesc altfel. ~naintam `n roman [i tot nu puteam s\ spun c\ Platforma e o carte mare, `n ciuda unor
fraze care spuneau, `n definitiv, din
nou, totul despre natura uman\.
Acum am sfâr[it-o. Iar ultima
pagin\ din Platforma...

O medita]ie la mall
Costumul lui de smartphone e
strâmt, dar pân\ la urm\ personajul
nostru reu[e[te s\ intre `n el, s\
trag\ toate fermoarele. E destul de
stânjenit `n mi[c\ri. Dup\ câ]iva
pa[i se simte deja mai st\pân pe sine. O problem\ ar fi c\ nu prea vede
bine. G\urile l\sate pentru ochi sunt
prea apropiate – cine-o fi tâmpitul
care a croit un costum cu ochii atât
de apropia]i? –, `ncât trebuie s\-[i
`ncruci[eze privirea. S\ sper\m c\
nu se va izbi de nimeni.
Când p\[e[te dincolo de cadrul
u[ii, mul]imea `l `ntâmpin\ cu zâmbete. O apari]ie destul de bizar\, cu
care pân\ la urm\ te obi[nuie[ti `n
h\rm\laia dintr-un mall. Se str\duie[te s\ calce cât mai sigur pe sine, s\ nu arate cât de jenat este. La
urma urmei, nu-l cunoa[te nimeni.
Nici nu l-ar putea recunoa[te cineva,
la felul `n care este `mbr\cat. E bine

s\ po]i privi lumea, chiar [i `n cruci[, f\r\ s\ te b\nuiasc\ nimeni.
Peste tot `ntâlne[te oameni gr\bi]i, cu pachete `n mâini, care se dau
`n vânt dup\ cump\r\turi. Nu e
chiar a[a r\u, se convinge el, s\ nu ai
alt\ treab\ decât s\ te plimbi, s\
`mpar]i pliante [i s\ mai [i prime[ti
bani pentru asta. Te compor]i firesc,
ca [i cum ai fi un cump\r\tor
obi[nuit, te gânde[ti la lucruri
obi[nuite. Da, asta e ideea, s\ te gânde[ti la lucruri obi[nuite [i te vei
sim]i obi[nuit. ~n fond, nimeni nu
l-ar putea crede un om nebun, to]i `[i
vor zice c\ e un om normal, doar c\
are o slujb\ ciudat\. Nu-i ru[inos s\
munce[ti, [tiu ei cât de greu se
câ[tig\ un ban.
St\ o vreme la cap\tul sc\rilor rulante, a[teptând s\ vad\ reac]ia
cump\r\torilor. ~ntâi vârful capului, apoi trupul, apoi picioarele,

formând un om, o fiin]\ continu\,
care urc\. Oameni `nl\n]ui]i, de toate vârstele, lega]i unul `n prelungirea altuia, cap de picioare, cap de picioare, care se vars\ lâng\ el, se
`mpr\[tie pe lâng\ el, dup\ ce i-au
aruncat un zâmbet fugar.
Pe \la `l a[teapt\ nevasta acas\. O
s\ `ntârzie, nu i-a g\sit e[arfa albastr\ pe care i-a promis-o. Parc\
s-au `n]eles toate fabricile s\ fac\ orice fel de e[arf\, numai albastre nu. {i
rochia favorit\ a neveste-sii nu se
asorteaz\ decât cu o e[arf\ albastr\,
albastru-deschis. Chestie de nuan]\.
Are [i foaie albastr\ la el, de model.
Dar nuan]a nu e de g\sit nic\ieri, iar
el o s\ plece acas\, iar nevast\-sa nu
o s\ mai vrea s\ mearg\ la petrecere,
o s\ spun\ c\ nici nu s-a obosit s\-i
caute, c\ ce-i pas\ lui de cum arat\
ea, pentru c\, oricum, se uit\ dup\
altele mai tinere, [i chiar dac\ ar fi

Merita s\ scrie]i [i Kamasutra
garnisit cu Auguste Comte ca s\
ajunge]i la aceast\ pagin\. Mi-am
revizuit toat\ ierarhia lecturilor
anterioare. Ultima pagin\ din
Platforma a urcat, brutal, pe primul loc. E limpede c\ pentru concluzie a]i f\cut demonstra]ia.
{i, domnule Houellebecq, `ng\dui]i-mi s\ vin `n fa]a dumneavoastr\ cu aceast\ dezolant\ m\rturisire: [i eu voi r\mâne pân\ la
cap\t un copil al Europei, al grijii
[i al ru[inii, nici eu nu am de
l\sat nici un mesaj de speran]\, [i
eu pentru Occident nu simt ur\,
ci doar un dispre] f\r\ margini, [i
eu am aflat c\ to]i, pân\ la unul,
pu]im a egoism, a masochism [i a
moarte. {i eu am `n]eles ce e
moartea [i nu mai cred c\ m\ va
face s\ suf\r, c\ci [i eu am cunoscut ura, decrepitudinea [i multe
altele, ba chiar [i acele scurte momente de iubire, nici dup\ mine
nu va r\mâne nimic, [i eu am
fost, sub toate aspectele, un ins
mediocru. {i pe mine m\ vor uita
la fel de repede.
Atât c\ `nainte s\ ajung la
aceast\ ultim\ pagin\ din Platforma m\ am\geam c\ pot s\ uit de
toate acestea. Nu pot.

{i de ce v\ scriu, pân\ la urm\,
de[i [tiu c\ nu voi primi nici un
r\spuns: pentru c\ m\ `ntreb dac\
v\ reciti]i uneori aceast\ carte, [i,
dac\ da, de ce? {i ce sim]i]i, recitind-o, o `ncântare, o sil\? Nimicul?
Pentru mine, ea valoreaz\
de-acum cât Ecleziastul. Vede]i bine, chiar [i nihili[tii trebuie s\ se
aga]e de ceva `n curgerea timpului. M\ ag\] de ultima pagin\ din
Platforma, de[i [tiu c\ [i asta este
de[ert\ciune.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
avut rochia albastr\ tot s-ar fi
`mb\tat ca porcul, ca anul trecut,
de[i `i spusese c\ n-o s\ pun\ pic de
b\utur\ `n gur\ nici b\tut. Copilul
cu urson `[i dore[te o trotinet\, dar
taic\-su `l `mbie cu o ma[inu]\, un
pistol, ceva, c\ el n-are bani de trotinet\, [i ce-]i trebuie trotinet\ `n mijlocul iernii, când str\zile sunt a[a
cum sunt, numai gropi, nici n-ai unde s\ te mai dai lini[tit cu trotineta,
[i-apoi nimeni de pe scar\ nu are trotinet\, to]i au ma[inu]e [i pistoale,
ce-mi pas\ mie c\ tu nu vrei s\ ai o
alt\ juc\rie decât ei, `n plus parc\ te
v\d c\zând de pe trotinet\, `]i jule[ti
genunchii, rupi hainele, vii acas\
zbierând [i eu nu mai am bani [i de
alte haine, eu la vremea mea m\ jucam `n praf [i `mpingeam o roat\ de
c\rucior pe drum, nu plângeam
dup\ trotinete.

Femeia `n doliu nu `n]elege de ce
atâta b\taie de cap s\-]i cumperi haine [i alte porc\rii, când po]i muri ca
prostul... B\trânul de colo a v\zut
multe la via]a lui, dar nu-[i putuse
`nchipui niciodat\, mai ales când
z\cea `ntr-un tran[eu, acoperit cu
noroi, c\ o s\ calce `ntr-o zi pe asemenea scar\, parc\ ar fi scara lui Iacob.
Da, ar fi o chestie, `[i `nchipuie personajul nostru, ca scara lui Iacob s\ fie
rulant\. Te strecori pe ea [i te car\ direct `n ceruri sau, dup\ cum ]i-e norocul, cobori direct `n inima iadului.
Tr\im `ntr-o lume modern\, scara lui Iacob e acum neap\rat rulant\, cu toate facilit\]ile, iar fiin]a
continu\, cu oameni lega]i unul `n
prelungirea altuia, cap de picioare,
cap de picioare, urc\ sau coboar\ [i
se vars\ direct `n lumea de dincolo,
`n a[teptarea Judec\]ii de Apoi.

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Un container [i un geam spart
~n urm\ cu vreo doi ani am mers la Bucure[ti cu o
treab\ oarecare. ~mi amintesc c\ am coborât din
vagonul cu[et\ diminea]a devreme, pe la [apte-opt,
la `nceputul frumos al unei zile de var\: aerul era `nc\
r\coros, iar o lumin\ galben-aurie mângâia ora[ul. Nu
m\ gr\beam. Am ie[it din Gara de Nord, cu gândul s\
m\ plimb pe câteva str\du]e din zon\ [i s\ m\ bucur
de zumzetul potolit al ora[ului, ca un turist f\r\ griji.
Am intrat `ntr-o covrig\rie, de unde presupun c\ mi-am cump\rat
un covrig, apoi am ie[it, [i acolo,
pe trotuarul lat, lâng\ un container de gunoi mare, din acelea cât
un stat de om, am v\zut un copil al
str\zii care `[i d\duse jos pantalonii [i `[i golea intestinele. A[a, `n
v\zul trec\torilor, `n ]\c\nit matinal de tocuri cui [i flutur\ri de rochii v\ratice, printre serviete [i
sacouri ce treceau `n grab\ pe
lâng\ container. Dac\ voi mai fi
avut vreo `ndoial\ cu privire la activitatea b\iatului ghemuit acolo,
mirosul greu, c\ldu], inconfundabil, de excrement r\spândit pe o
raz\ de vreo zece metri `n aerul
`nrourat al dimine]ii mi-a alungat-o dintr-o suflare. {i, pân\ s\

m\ dezmeticesc, b\iatul s-a [ters
eficient la fund, [i-a tras `n sus
pantalonii scor]o[i, s-a ridicat [i a
pornit-o pe strad\. Ceva mai `ncolo a abordat câ]iva trec\tori, cerându-le un ban. Eu `nc\ mai procesam scena `n minte.
Primul meu gând, tipic provincial, a fost unul legat vag de degradarea Bucure[tiului, centrul mizer al unei lumi corupte [i a[a mai
departe – [ti]i melodia. Apoi m-am
mai uitat o dat\ [i am v\zut containerul `n toat\ splendoarea lui:
plin pân\ la refuz, cu o coroan\ de
saci de gunoi spar]i care se
rev\rsau pe toate p\r]ile. Al\turi
de el, la vreo trei-patru metri, se
`n\l]au alte movili]e de gunoi casnic, cu saci de plastic sfâ[ia]i, din

care curgeau ni[te zemuri `ntunecate. ~ntre timp dintr-un bloc de
al\turi a ie[it un domn oarecare
cu o g\leat\ pe care a golit-o senin
pe trotuar, la vreo trei metri de
container, punând mo]ul la o movil\ puturoas\.
Atunci mi s-a p\rut c\ pricep logica aproximativ\ a b\iatului cu
excrementul de diminea]\: unde
altundeva s\ se u[ureze [i el dac\
nu `ntr-un loc al nim\nui, murd\rit de toat\ lumea? {i mi-am
amintit de Rudy Giuliani, fostul
primar al New Yorkului din anii
’90, [i de teoria geamului spart.
Elaborat\ de James Q. Wilson
[i George L. Kelling, teoria geamului spart sus]ine c\, odat\ ce
micile infrac]iuni sau `nc\lc\ri
ale normelor sociale trec nesanc]ionate, ele devin fire[ti, prolifeaz\ [i, `ncet-`ncet, provoac\
degradarea mediului social [i declan[eaz\ infrac]iuni tot mai
mari. Numele teoriei pleac\ de la
un exemplu ilustrativ: un geam
spart de la o cl\dire p\r\sit\ va
`ncuraja `n scurt timp ac]iuni similare, apoi, treptat, vor fi mâzg\lite zidurile, vor fi distruse u[ile

Iluzia reform\rii PSD
vs. sl\biciunile opozi]iei
Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Mai poate fi reformat PSD? Cine
s-o fac\? Olgu]a Vasilescu, Gabi
Firea sau Paul St\nescu de la Olt?
Misiunea este aproape imposibil\. Nu doar vârful partidului e
problema, ci [i baza lui. Câ]i primari PSD au comentat `n ultimele
zile ceea ce se petrece la Bucure[ti? Cu excep]ia lui Mihai Chirica de la Ia[i [i poate a `nc\ doi-trei
edili de prin ]ar\, to]i tac. Pentru
c\ OUG 13 este [i despre ei. {i e
spre binele lor. S\ fim serio[i, cei
mai mul]i din partid gândesc ca
Dragnea, Nicolicea sau Iordache.
Reforma e doar o poveste bun\
pentru al]ii, nu pentru PSD. Social-democra]ii [tiu ei ce au de f\cut, nu au nevoie de lec]ii despre

democra]ie. ~n plus, cei care ies
din front sunt cataloga]i imediat
iohanni[ti sau agen]i infiltra]i.
Adic\ du[mani care vor r\ul partidului [i care trebuie neap\rat
izola]i sau chiar `ndep\rta]i.
Dac\ ar fi `n]eles mesajul str\zii,
PSD s-ar fi potolit, ar fi afi[at o alt\
atitudine. Dup\ ce am avut 250.000
de oameni `n strad\ numai `ntr-o
singur\ sear\ la Bucure[ti, PSD ar
fi trebuit s\ fie altfel. Ba chiar s\ se
sperie de amploarea protestelor.
Nu doar c\ nu s-a `ntâmplat asta, ci
s-a trecut la amenin]\ri.
~l chem\m la Poli]ie pe tân\rul
din apartamentul c\ruia s-au
f\cut proiec]iile `n Pia]a Victoriei.
~i facem dosar penal celui care a

`n\l]at drona. ~i amenin]\m pe
p\rin]ii care `[i duc copiii la
proteste. ~i lu\m la `ntreb\ri pe
cei care se duc la protest de
diminea]\, pe motiv c\ nu au autoriza]ie. Ce urmeaz\? Nimic bun.
Toate acestea arat\ nu doar c\
PSD nu s-a cumin]it, ci dimpotriv\, se trece la urm\toarea etap\: pumnul `n gur\.
Cu toate acestea, protestele din ultimele dou\ s\pt\mâni au zdruncinat zdrav\n PSD, dovad\ fiind cele
7-10 puncte pe care partidul le-a pierdut `n sondaje. ~ns\, pentru orice
pesedist de pe cuprinsul patriei, mai
`ngrijor\tor decât cifrele din m\sur\tori ar trebui s\ fie faptul c\
PSD [i-a pierdut credibilitatea [i c\
nu mai este un partid frecventabil.
Tot ce au cl\dit social-democra]ii
din 2012 `ncoace, prin construc]ia
USL, apoi prin guvernarea Ponta,
dar [i prin comportamentul impecabil `n anul electoral 2016, s-a n\ruit
`n doar câteva zile.
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Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

[i `n scurt timp cl\direa va fi complet vandalizat\. ~n schimb, dac\
geamul spart va fi `nlocuit imediat, asta va sugera c\ acea cl\dire
e `n paza sau grija cuiva [i va descuraja actele de vandalism.
Pe baza acestei teorii, Rudy Giuliani [i [eful poli]iei newyorkeze,
William Bratton, au elaborat un
plan de combatere a infrac]ionalit\]ii `n New Yorkul acelor vremi,
a[a-numita „toleran]\ zero“ fa]\ de
micile `nc\lc\ri ale legii, `n general
trecute cu vederea: c\l\toria frauduloas\ cu metroul, consumul de
alcool `n public, urinatul `n public.
Au fost aresta]i [i amenda]i inclusiv sp\l\torii de parbrize de la intersec]ii. De[i controversate (ca [i
teoria geamului spart), opinia general\ este c\ m\surile respective
s-au dovedit eficiente.
La asta m-a dus cu gândul
pu[tiul chincit lâng\ containerul

de gunoi. La asta [i la alte câteva lucruri. Printre altele, la nenum\ratele geamuri pe care le spargem noi
zi de zi `n România. Dar despre ele
o s\ scriu s\pt\mâna viitoare – de[i
le cam [tim cu to]ii.

PSD s-a re`ntors la epoca IliescuN\stase, ba, mai grav, a reu[it s\-[i
lipeasc\ o etichet\ care cu greu se
va [terge de pe sigla partidului.
Nici unul dintre cei care au ie[it `n
strad\ zilele astea nu va vota m\car
10 ani de acum `ncolo PSD. Mai
mult, la urm\torul scrutin to]i
ace[ti oameni vor c\uta s\ se
r\zbune crunt pe partidul care i-a
]inut ore `n [ir, pe un frig cumplit,
`n pie]ele marilor ora[e.
~ntrebarea e cine câ[tig\ puncte? PNL `n nici un caz, mai ales c\
liberalii au [i ei suficien]i oameni
care [i-ar dori ca OUG 13 s\ re`nvie. PMP e un partid f\r\ busol\,
iar USR nu are `nc\ for]\, de[i pare
cel mai avantajat de mi[c\rile de
strad\ din ultima perioad\.
Atunci cine? Un nou partid?
Tinerii din strad\ nu prea au timp
de pierdut vremea prin [edin]e, `n
plus nici n-au suficient\ experien]\ politic\. E nevoie de organizare, entuziasmul nu ajunge. S-a
v\zut [i din lec]ia USR c\ e necesar
s\ ai nuclee `n toat\ ]ara, nu doar
`n marile centre universitare.
Marele beneficiar al celor `ntâmplate la acest `nceput de an este
pre[edintele Klaus Iohannis, `ns\
capitalul s\u uria[ de `ncredere nu
se transfer\ automat actualelor partide din opozi]ia parlamentar\.

Va putea lupta `ns\ pre[edintele timp de patru ani cu majoritatea PSD-ALDE? Nu, iar la acest
moment sunt dou\ variante. Fie partidele de opozi]ie `n]eleg momentul
[i se reformeaz\ prin promovarea
la vârf a unor figuri credibile, fie
se va na[te o nou\ forma]iune,
care va include buc\]i din partidele deja existente. Se vorbe[te
deja prin culisele politicii [i de reactivarea lui Dacian Ciolo[, cel
care are `nc\ suficient capital, dar
care a ezitat s\ se implice politic
`n cursul anului 2016.
Cât prive[te guvernul Grindeanu, e greu de crezut c\ PSD
poate merge `nainte cu bolovanul
legat de gât. Oricâte decizii bune
ar lua acest cabinet, nimeni nu-l
va mai crede. ~n plus, ce credibilitate poate avea un executiv care
d\ cu bâta `n balt\ chiar pe
`nceput de mandat?
Conchizând, ambele tabere ar
trebui s\ `n]eleag\ momentul.
Pentru PSD, varianta cea mai bun\ pentru a ie[i din impas ar fi retragerea lui Dragnea, plus schimbarea actualului cabinet, `n timp
ce PNL ar trebui s\ `n]eleag\ c\
nu mai merge cu jum\t\]i de
m\sur\ [i cu lideri care nu trec de
10 la sut\ la `ncredere.
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DE-A HO}II {I VARDI{TII LA ALTE OPER

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Muzica
pustiet\]ilor
Nu [tiu cum s-a `ntâmplat s\ ascult albumul grupului Tinariwen –
Amassakoul (2004). Sigur n-a fost
dup\ vreo transmisiune pe canalul Arte (sau Mezzo), nici dup\ ce
voi fi citit semnal\ri entuziaste pe
pagini virtuale. A venit ca simunul, surprinzându-m\ f\r\ burnus. {i trebuie s\ recunosc, f\r\
jen\: ini]ial am crezut c\ la chitar\ este careva dintre meseria[ii
bluesului american. Dar cine? Fiindc\, din câ]i ascultasem, niciunul nu scotea sunetul a[a de aspru [i m\t\sos precum cel ce-mi
jupuia urechea, ungând-o simultan cu un soi de leac necunoscut.
Chitaristul nu era singur, `l acompaniau `nc\ doi sau trei colegi la
instrumente clasice: bas electric
[i set de percu]ie ce putea fi mânuit [i de un singur muzician, [i
de mai mul]i. Când au intrat vocile, uimirea mi s-a transformat `n
iritare. Nu cântecul `n sine m\ sâcâia, ci imposibilitatea de a `n]elege ce spune [i `n ce limb\ se tânguie[te b\rbatul cu glas de padi[ah
clement, sus]inut `n cor de-un harem nev\zut. Englez\ nu era, evident, ci un idiom de prin Africa.
Sau poate din Arabia? Intui]ia
zbârnâia sub timpane [i mi-a luat
ceva timp s-o pricep. Pentru c\, deodat\ cu b\nuiala (care s-a adeverit), s-a prezentat la ghi[eu [i `ndoiala: cum naiba s\ cânte arabii
blues? {i cum s\ zgând\re vreunul chitara mai bine ca americanii? De parc\ n-a[ fi [tiut c\ instrumentul cu pricina e originar
din Orientul Apropiat!
Informa]ia, `n epoca internetului, nu mai este apanajul unei elite
de intelectuali `mb\trâni]i urât [i
crampona]i hidos la putere, care
nu se dau la o parte din scaune, dear pieri omenirea. Pe vremuri,

când ascultam o trup\ necunoscut\, trebuia s\ apelez la felurite
rela]ii ca s\ aflu cine este [i ce-a
mai cântat, scormonind `napoi pe
lan]ul trofic pân\ atingeam sursa
de unde venise banda copiat\ la a
n-[pea mân\. Azi, e suficient un
terminal cât podul palmei, [i... nu-i
nevoie s\ adaug banalit\]i [tiute de
orice copil. N-a durat nici m\car o
or\ s\ descop\r cine, ce, unde sau
cum. {i dac\ redau aici câteva
am\nunte despre grupul Tinariwen, n-o fac pentru a v\ scuti, ci
pentru a v\ incita s\ c\uta]i mai
multe. V\ asigur c\ merit\.
Cuvântul Tinariwen poate fi
tradus `n române[te prin „pustiuri/pustiet\]i“, sinonime mai
expresive ale uzatului „de[erturi“.
Un om lovit de durere e pustiit, nu
de[ertificat. Ibrahim Ag Alhabib,
tuareg n\scut `n corturile pe care
tribul s\u le fixase temporar printre dunele din nordul actualului
stat Mali (considerând „cas\“
toat\ Sahara f\r\ frontiere precise), a tr\it durerea cea mai crâncen\ la vârsta de patru ani, obligat
s\ asiste la execu]ia prin `mpu[care a propriului tat\. Pu]in mai târziu, pe când locuia `ntr-o tab\r\ de
refugia]i din Algeria, unde filmele
]ineau loc de [coal\, a v\zut o prostioar\ western, The Fastest Guitar Alive, cu Roy Orbison `n rolul
unui pistolar care `[i ]inea arma
`n cutia de rezonan]\ a instrumentului cu [ase corzi. Mintea copilului s-a fixat pe acest detaliu, mâinile i s-au pus pe treab\, talentul i-a
slujit de profesor. Ibrahim a reu[it
abia la 20 de ani s\ aib\ o chitar\
acustic\ real\, dup\ ce zdr\ng\nise
la tot felul de „ostromente“ de fabrica]ie personal\ ori azvârlite de
al]ii. Educa]ia sa urmase tradi]ia
tuaregilor, `n conflict cu fac]iunile
militare islamiste lipsite de apetit
cultural. Instruire armat\ `n Libia,
lupte `n Ciad, Niger, Mali. Ce l-a ]inut `n via]\ [i l-a scos dintre nisipuri? Muzica neamului s\u.
Norocul s-a chemat Philippe
Brix, managerul grupului francez
multicultural, Lo’Jo. Generozitatea
acestuia a facilitat primul disc Tinariwen difuzat interna]ional. Restul
e... Wikipedia. Recenta apari]ie se
nume[te Elwan (2017, Epitaph/
Wedge). Comentariile v\ apar]in.

Despre Radu Lupu
la Frankfurt din vârful
teleobiectivului
Constat, privindu-mi pagina de Facebook, cât\ lume
m\ „invidiaz\“ pentru
[ansa de a-l fi ascultat pe
Radu Lupu s\pt\mâna
aceasta la Frankfurt. Este o
[ans\, `ntr-adev\r, [i ascultându-l mi-am spus de
multe ori c\ experien]a
tr\it\ ar putea fi echivalat\
cu aceea a unui botez; a
unui botez `ntru muzic\,
scufundat `ndelungi clipe
`n chiar sufletul [i minunea
muzicii. La ultimul recital,
botezul a fost mai ales `n
muzica lui Schumann, cea
`n care Radu Lupu pare s\
se reg\seasc\ pe el `nsu[i,
s\ `noate voios [i romantic
sub propriul soare, atât de
mult! Recitalul l-am tr\it, `n
plus, `n Sala Mozart, sala
cea mic\ de la Alte Oper,
acolo unde fiecare not\ se
aude cu claritate [i
neiert\tor `n orice col]
te-ai afla. Dar, de note
false... „on s’en tape (pardon)“, cum nota Sviatoslav
Richter undeva `n carnetele
sale vorbind cu cea mai
profund\ admira]ie despre
una din marile pianiste ale
secolului, Annie Fischer.
Secolul XXI oblige, programul turneului anual pe care Radu Lupu `l
`ntreprinde `n prezent `mi era cunoscut, `nregistrat (pirat) de un admirator cu o lun\ `n urm\ `n escala
pianistului la Bologna [i postat –
cum altfel? – pe YouTube. Cum nu
sunt critic muzical, prefer s\-i las pe
al]ii s\-[i exprime opiniile, mai ales
atunci când coincid cu tr\irile proprii. Un critic italian, cu care nu pot
fi decât de acord, semnala dup\ concertul de la Bologna c\ „serenitatea
[i rarefierea“ ar fi cele dou\ caracteristici care `]i vin `n minte ascultând
concertele sale, acum, la o vârst\
`naintat\. Radu Lupu „a transformat, s-ar putea spune, cantitatea `n
calitate [i este, `n consecin]\, `n m\sur\ s\ trateze pasajele cele mai dificile [i din punct de vedere tehnic,
f\r\ a le «sm\l]ui», ci rotunjindu-le
col]urile, subliniind mai curând caracteristicile lor muzicale“. „Rarefiere –
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

scria acela[i critic – semnific\ sublimare. Lupu este un maestru inegalabil `n redarea nuan]elor, iar serenitatea `nseamn\ c\ Lupu nu mai
are nimic de dovedit [i poate cânta
`n absen]a total\ a oric\rei anxiet\]i.“
Programul pe care `l prezint\ Radu Lupu anul acesta este unul exemplar, cu trei piese de o expresivitate
greu egalabil\: Josef Haydn, Andante cu dou\ varia]iuni [i coda `n fa minor-major Hob. XVII:6, Robert Schumann, Fantezia `n do major, op. 17, [i
Piotr Ilici Ceaikovski, Anotimpurile, 12 piese caracteristice pe epigrafe
lirice de diver[i autori, op. 37b.
Acolo unde m\ despart total de
criticul italian este cazul lui Ceaikovski [i aprecierea c\ luminoasele
[i intimele miniaturi ce redau fiecare lun\ a anului ar fi „lipsite de orice interes, neexcitante, unele din ele
servind de obicei doar ca bisuri,
cum este prima [i a [asea“ (Ianuarie: La focul c\minului [i Iunie:
Barcarola).
Sviatoslav Richter, care de regul\ interpreta numai patru sau
cinci dintre miniaturi, cuplate `ns\
cu alte piese de pian de Ceaikovski,
insista pe marea pl\cere pe care o
reg\sea cântându-le [i nota `n carnetele sale: „Acolo se poate descoperi
ce este sufletul rus, `n sensul cel mai
bun al cuvântului“. Este, poate, o explica]ie a faptului c\ Anotimpurile
au fost cântate [i `nregistrate aproape exclusiv de piani[ti ru[i – `ntre
care versiuni integrale notabile
sunt cele ale lui Oleg Bo[niakovici,
Victoria Postnikova, Vladimir Askenazy [i Efim Bronfman, c\rora li
se adaug\ Richter [i Lev Oborin.
Interpretarea lui Radu Lupu a
fost admirabil\ [i a ]inut cu sufletul

la gur\ o sal\ `ntreag\, ce parc\ uitase brusc de grip\ [i ve[nicele [i iritantele accese de tuse. Admirabil\,
dar nu `n sensul eviden]ierii sufletului rus, ci, mai curând, `ntr-o prelungire a lumii fanteziilor [i a Carnavalului lui Schumann. Odat\ `ncheiate,
nu po]i decât s\ regre]i c\ pianistul
român refuz\ s\ mai `nregistreze pe
disc sau, m\car, s\ permit\ retransmisia radio a concertelor sale.
Acestea fiind zise, a fost Radu Lupu la Frankfurt? O cerber\ [ef\ a securit\]ii s\lii de la Alte Oper, amintind de o gardian\ de lag\r, venit\ s\
m\ mustre pentru c\ am f\cut o fotografie, mi-a spus c\ serviciul de
pres\ nu ar avea nici una care s\
r\mân\ m\rturie a recitalului pianistului. ~ntre timp, o duzin\ de
spectatori au f\cut fotografii [i au
`nregistrat chiar minute de concert
cu telefoanele mobile. Un tân\r angajat al unei firme de servicii se
plimba ne`ncetat prin sal\, b\tându-i
pe um\r pe cei ce fotografiau [i deranjându-i, evident, pe cei din jur cu
[oaptele sale. ~n partea a doua a recitalului [i-a petrecut timpul urm\rindu-m\ ne`ncetat cu privirea, s\
nu cumva... Muzica nu avea nici un
sens pentru el, ca [i pentru gardiana
ce m\ interpelase. Ea [i „vardi[tii“
de la intrarea arti[tilor mi-au interzis practic, dup\ `ncheierea concertului, refuzând s\-i comunice numele meu, pân\ [i s\-i spun bun\ seara
lui Radu Lupu, a[a cum o fac, la fiecare concert, de vreo treizeci de ani.
Dup\ aproape o or\ de a[teptare, mi
s-a cerut victorios s\ p\r\sesc incinta. Radu Lupu fusese „salvat“, fiind
scos pe o u[\ de serviciu. A[a am
ajuns s\ v\ vorbesc despre el doar
din... vârful teleobiectivului.
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Teatru [i lectur\

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

A fost, pe 16 februarie, Ziua Interna]ional\ a Cititului ~mpreun\, despre care am
aflat `n prealabil de la o amic\, editor ce preg\tea desf\[urarea câtorva activit\]i
de promovare a c\r]ii [i a lecturii. Ideea e fain\ [i, al\turi de alte zile ale anului
consacrate de organisme mondiale tezaurului livresc, manifestarea ini]iat\ de Lit
World e binevenit\, stimulând curiozitatea [i apetitul pentru cuvântul scris. Ce
m-a contrariat a fost particula „`mpreun\“, c\ci, `n fapt, lectura e un act individual,
o rela]ie personal\ a cititorului cu autorul [i cu fantezia lui `ntre coperte.
Dar arta teatrului e, din multe
puncte de vedere, o modalitate de
„citit“ `mpreun\, a[a c\ deruta
ini]ial\ s-a nuan]at, iar imaginea
artei scenice ca form\ `ntrupat\
de lectur\ colectiv\ a st\ruit.
Orice nou proiect teatral `ncepe cu cititul unei piese. E drept, `n
prezent mai degrab\ profesioni[tii exploreaz\ textele de teatru,
urm\rind s\ le fie stârnit\ inspira]ia, [i mai pu]in spre deloc cititorii obi[nui]i. Se adaug\ elevii [i
studen]ii obliga]i s\ studieze, la
genul dramatic, operele impuse
de curricula [colar\.
Piesele de teatru nu mai sunt
de mult\ vreme de citit, sunt, `n
primul rând, de reprezentat prin
transpunere scenic\ de un grup
de arti[ti. A devenit istorie vremea când dramaturgii erau figurile centrale ale teatrului, iar
crea]iile lor scriitorice[ti, borna
zero a actului creator. Distinc]ia
dintre literatur\ [i teatru nu era
foarte ferm\, iar noul era mai
`ntâi dramaturgie a[teptând, ca
orice form\ literar\, s\ fie
descoperit, pl\cut [i apoi transformat `n spectacol, literalmente prin „punerea `n scen\“. Respectarea conven]ional\ a cuvântului scris era girat\ de cel
mai talentat actor al trupei, care
se asigura c\ ceea ce se petrecea
[i spunea „pe scândur\“ era
ie[it exact de sub condeiul dramaturgului. Evolu]ia spectaculoas\ a artelor `n perioada postbelic\ a operat transform\ri
fundamentale prin interven]ia
direct\ a regizorului, accentuând delimitarea apartenen]ei
unei lucr\ri teatrale la literatur\ [i la artele spectacolului.
Ca toate speciile literare, [i textul de teatru are diferen]ele lui
specifice. Oricine a deschis un
volum de teatru a remarcat un
model aparte, `ncepând cu lista
personajelor [i preciz\ri succinte
legate de caracterizarea acestora
(nume, vârst\, `nf\]i[are, temperament). Indica]iile de regie ale
autorului apar pe tot parcursul
piesei, fixând locul ori timpul
ac]iunii, reac]iile emo]ionale ale

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
personajelor. De când dramaturgul `mparte statutul de autor cu
regizorul, sugestiile primului
sunt optative, cel de-al doilea luându-[i libertatea de a „reciti“ `n
acord cu propria imagina]ie `ntreaga lucrare.
Unitatea structural\ e replica,
fiecare scen\, tablou [i act c\p\tând materialitate prin dialogul
eroilor. ~naintea fiec\rei replici e
specificat numele emitentului,
iar, pentru ca actorilor s\ le fie
mai u[or de urm\rit, numele celui
ce vorbe[te, replicile [i didascaliile se scriu cu alt caracter (bold,
drept, italic).

Piesa nu mai e,
ca `n alte etape istorice,
depozitar al teatrului,
principala lui modalitate
de arhivare
~n teatru, cuvântul e scris pentru
a fi reprezentat de o distribu]ie `n
fa]a unui public [i mai pu]in pentru a fi parcurs `n spa]iul acela intim, al cititorilor pasiona]i. Spre
deosebire de celelalte genuri, el
are un destinatar dublu: artistul
de teatru [i spectatorul.
Practic, arti[tii le „citesc“ spectatorilor piesa, o fac expresiv, conving\tor, prin intermediul iluziei
scenice. Dramaturgul e cel dintâi
interpret al propriului text, pe care `l scrie vizualizând situa]iile
scenice, conducând ac]iunea [i
determinând finalul. Adesea, lecturând dramatizat acest con]inut
literar, pentru a se asigura de performativitatea lui. Limbajul teatral e particular, trebuie s\ con]in\ `n sine ac]iunea pe care eroii
o elibereaz\ jucând sub privirile
spectatorilor.
Textul dramatic are referen]ialitate multipl\, prezen]a lui e vie.
Imaginat [i pus `n pagin\ spre a fi
interpretat `n scen\, cuvântul teatral `ngem\neaz\ o dubl\ component\ – scris\ [i de oralitate –, de

exprimare direct\ `ntr-un spa]iu
delimitat, `n fa]a unei s\li.
Replica trebuie s\ fie formulat\
astfel `ncât s\ con]in\ teatralitate.
S\ fie predispus\ la rostire, conving\toare prin interpretare,
desprinzând-o din pagina scris\ [i
dându-i tridimensionalitate.
~n prezent, textul de spectacol
are adesea doar vagi leg\turi cu
piesa de la care porne[te. Piesa nu
mai e, ca `n alte etape istorice, depozitar al teatrului, principala lui
modalitate de arhivare. Imaginile,
suportul video i-au luat locul,
DVD-ul „rescrie“ vizual [i auditiv
ceea ce se vede la ramp\. ~n istoria
apropiat\ a teatrului, e mai captivant\ geneza unei produc]ii, making-off-ul, decât piesa propriuzis\, componenta lui literar\.
~n formulele de crea]ie colectiv\, textul nu preexist\, se na[te
concomitent cu elaborarea spectacolului [i include contribu]iile
`ntregii echipe. Dramaturgul `n
sens clasic, de scriitor de teatru, e
pulverizat `n interiorul trupei,
componen]ii oferindu-[i expertiza
[i creativitatea. Dramaturgul n-a
fost exclus definitiv, doar i s-au
ajustat atribu]iile, participând la
documentare, venind cu expertiz\
filologic-dramaturgic\, `n sistem
extins de democra]ie creativ\.
Spectacolul-lectur\ e o variant\ explicit\ de „citit `mpreun\“.
Prob\ de lansare a unui nou autor, a unui nou tip de scriitur\ ori
traducere, a unei noi crea]ii dramatice, lectura public\ testeaz\
[i dezvolt\ gustul teatral,
obi[nuind auditoriul cu un material teatral inedit.
Cuvântul citit cu voce tare, universul sonor [i experien]a acustic\ au puterea de-a declan[a resorturile fic]iunii. Nasc peisaje `n
min]ile publicului, `n care se afl\
picurat câte pu]in din travaliul
creator al tuturor implica]ilor `n
arta colectiv\ care e teatrul.
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INTERVIU CU SCRIITORUL MATEI FLORIAN

„~mi plac oamenii care-[i
trateaz\ frumos piticii“
~ntr-o diminea]\ de noiembrie cu un Bucure[ti
sub ploaie, am discutat
despre pitici, insecte,
incanta]ie [i ritm cu
scriitorul Matei Florian,
autorul unui nou roman
cu titlu inedit, Cexina
Catapuxina (Polirom,
2016). Este vorba despre
„b\t\lia unui om `n
c\utarea Bucuriei“, avea
s\-mi explice Matei.

de mai mult de un search ca s\
`n]eleag\ ce e cu lumea aia.

Ai luat `n calcul ideea c\,
scriind a[a, ai fi mai u[or de
tradus?
Nu. Când scriu, m\ gândesc strict
la poveste. Toate lucrurile astea
mi se par inutile când scrii. Ele se
`ntâmpl\ odat\ ce ai terminat cartea. Singurul lucru care m\ intereseaz\ când scriu este s\ scriu
cât mai bine [i cât mai sincer fa]\
de mine `nsumi. Sigur, a[ min]i s\
spun c\ nu m\ intereseaz\ traducerile, a[ vrea s\ se `ntâmple, dar,
dac\ nu se `ntâmpl\, nu se `ntâmpl\. Ceea ce m\ intereseaz\ e s\
fiu cinstit fa]\ de mine `nsumi,
fa]\ de ideea de a scrie a[a cum
simt [i de a ajunge, `n final, la cea
mai bun\ form\ a pove[tii pe care
o simt. Ce se `ntâmpl\ dup\ aia nu
mai ]ine de mine, ci de conjuncturi, de noroc, de gloria c\r]ii, de o
groaz\ de lucruri care nu m\ intereseaz\ prea mult.

Interviu realizat de
Constantin Pi[tea

Dup\ {i Hams [i Regretel, `n
care ai descris un univers fantastic, populat de o legiune de
pitici din cea]\ colorat\, vii
acum cu Cexina Catapuxina.
Din start, din titlu, am `n]eles
c\ ai r\mas `n aceea[i zon\.
Apoi am v\zut cum `ncepe
capitolul I: „Am un kilometru
de barb\, p\rul vâlvoi, cearc\ne. Studiez l\custele“. ~n ce
fel se leag\ Cexina de {i Hams
[i Regretel?
Se leag\ `n primul rând prin felul
`n care m\ raportez `n momentul
\sta la lume. M\ intereseaz\ cam
acelea[i lucruri. O stare [i o nevoie
de a privi lumea [i din alt\ perspectiv\, de a deschide ochii [i
asupra unor lucruri care nu se
v\d [i pe care ne-am obi[nuit s\ le
numim fantastice. Toate astea se
p\streaz\ [i acum. Nevoia asta de
a ar\ta c\ lumea e mai mult decât
ce [tim. De a privi [i `n alte unghiuri. ~n Hams erau piticii, aici
sunt insectele... Pân\ la urm\, personajele principale din cele dou\
romane ar putea fi veri[ori, cumna]i, `n orice caz, rude.
Evident c\ totul porne[te din
mine, dar acum o s\ divaghez: la
un moment dat, Roger Waters era
`ntrebat de ce revine mereu la acelea[i teme. {i a spus c\ \sta e el [i
asta `l intereseaz\ pe lumea asta.
Sigur c\ cele dou\ c\r]i sunt diferite, `ns\ p\strezi mereu acelea[i
contorsion\ri, `ntreb\ri, nevoi de
a da r\spunsuri asupra lumii. {i,

Mi se pare c\ e chiar un titlu
de interviu pe care l-ai dat
acum câ]iva ani. C\ nu po]i
scrie dup\ re]et\.

da, sunt c\r]i similiare [i `n fantastic, [i din perspectiva confrunt\rii \steia, a unui b\rbat cu
iubirea, [i din perspectiva modului `n care prive[te lumea. Avem
nevoie s\ privim lumea altfel, cel
pu]in eu am nevoia asta [i trebuie
s\ spun asta `n c\r]i.

De ce, `n timp ce unii scriu
despre chestiuni grele, gen
comunism, tu faci pove[ti cu
pitici [i cu insecte?
La mine nu-i o chestie deliberat\.
Nu e neap\rat o alegere. Cred `n lucrurile care sunt `n tine [i care vin
din tine firesc [i natural. Chestiile
adev\rate, sincere. Nu e ca [i cum
nu am scris [i despre comunism.
B\iu]eii e plasat\ `n perioada aia [i,
indirect ori uneori f\]i[, se refer\
la comunism. Asta am sim]it s\
scriu atunci `mpreun\ cu Filip, asta am sim]it s\ fac acum. Dup\
B\iu]eii, m-a interesat o zon\
atemporal\. Sigur c\ `n cele dou\

c\r]i ale mele de dup\ B\iu]eii vei
g\si mici referiri, ici-colo, la o perioad\ de timp sau la lucruri care
se `ntâmpl\ acum, dar plasarea `n
timp [i legarea de o chestiune concret\, realist\, nu le simt ca fiind
necesare. Mi se pare c\, din perspectiva personajelor mele, timpul
nu are un sens imediat. O poveste
despre comunism, sau orice altceva, ar fi o alegere strict ra]ional\ pe
care nu o simt. Dac\ voi sim]i vreodat\ c\ trebuie s\ scriu despre asta, nu v\d de ce nu a[ face-o.

Ai vorbit de timp [i mi-am
dat seama c\, atunci când
citesc unele romane de azi, le
repro[ez `n gând scriitorilor
c\ dau detalii foarte particulare despre România de azi,
trimiteri concrete care nu ar
putea trezi interesul cititorilor din afar\.
Nici timpul concret realist nu m\
intereseaz\ [i nici plasarea `ntr-un
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anumit spa]iu. Vei vedea c\ `n Cexina nu exist\ nici denumiri de
ora[. Sunt câteva locuri. Pentru
felul `n care am sim]it povestea,
mi s-au p\rut irelevante. Faptul
c\ ele pot fi universale, `n a[a fel
`ncât s\ fie traductibile, are mult
prea pu]in\ importan]\. O s\ dau
un exemplu: Tolstoi, când a scris
R\zboi [i pace, o carte uria[\, [i-a
plasat povestea `ntr-o epoc\ `ncheiat\, pe un front sfâr[it, deci nu
cred c\ o plasare `ntr-un cadru comunist ar putea face ca o poveste
s\ fie neb\gat\ `n seam\ tocmai
din motivul \sta. Important e cum
scrii, pentru c\ `n spatele oric\rui
lucru, al oric\rei istorii, se ascunde o poveste. Dac\ ea e puternic\,
nu mai conteaz\ `n ce context e
plasat\, cine e cititorul, pentru c\
el va `n]elege mecanismul pove[tii, atât timp cât povestea va fi bine scris\. Iar scriitorul, dac\ e
bun, va [ti s\-i creeze cititorului
un univers cu care el s\ rezoneze
`n a[a fel `ncât s\ nu aib\ nevoie

Da, nu pot, a[ sim]i c\ mint. Când
scriu, cel mai important lucru
pentru mine este sinceritatea
fa]\ de lucrurile din\untru. ~n interiorul oric\rui scriitor exist\
povestea ideal\. Pe urm\ vine
lupta ca tu, scriitorul, s\ sco]i la
lumin\ povestea aia exact a[a
cum o sim]i. Asta e lupta mea, s\
redau o poveste nespus\, nescris\, a[a cum o simt. Odat\ ce ma[ lipi de ni[te re]ete sau de lucruri prefabricate `n vederea
unui succes mai mult sau mai
pu]in iluzoriu, a[ min]i.

La primul roman, ai spus c\
impresia ta era c\ lumea
povestit\ exista [i `nainte s\
o cuno[ti tu. Acum, ai f\cut o
precizare asem\n\toare, pe
coperta a patra: „Am primit
romanul \sta exact a[a: gata
scris“.
Chiar am sentimentul c\ personajele pe care le scrii exist\ undeva,
`ntr-o alt\ lume, necreat\. Datoria
ta e s\ le aduci `n lumea ta
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concret\. E un schimb. Tu le
aduci, dar nu e[ti st\pânul lor.
Dup\ p\rerea mea, unul dintre
miracolele scrisului este faptul c\,
oricât\ tehnic\ [i st\pânire ai
avea sau oricât de mult ]i-ai propune ca un personaj s\ arate `ntr-un
anumit fel, de la un punct `ncolo,
personajul \la, dac\ povestea are
via]\ – [i \sta e semnul c\ are –,
devine independent de tine. ~[i cere propria lui poveste. Cap\t\
via]\. E ca [i cum pl\smuie[ti un
Pinocchio, care cap\t\ brusc
con[tiin]\ [i e viu.

Cum tr\ie[ti momentul rupturii? }i-e ciud\ sau te bucuri?
M\ bucur. E semnul c\ ceea ce
scriu are via]\ dincolo de mine. {i
faptul c\ am g\sit via]\ `ntr-un loc
e semnul c\ nu am ceva prefabricat, ci c\ scriu ceva adev\rat. Personajul \sta e distinct. Dincolo de
faptul c\ `l chem, el e acolo [i cumva m\ a[teapt\ pe mine. Chiar am
sentimentul la sfâr[itul unei c\r]i
c\ omul acela exist\ independent
de cartea mea.

Cam cât ai [tiut din Cexina
`nainte de a o scrie? {i po]i
face o compara]ie cu cât [tiai
din poveste `nainte de {i
Hams [i Regretel?
Totdeauna [tii ceva. La Hams, `mi
venea obsedant `n minte ceea ce
avea s\ fie laitmotivul c\r]ii,
„Bun\ diminea]a“. Pân\ când, la
un moment dat, mi-am dat seama
c\ acolo e o poveste, c\ bun\ diminea]a, evident, spune cineva altcuiva. Unde e altcineva-ul acela?
Cine e el? Din lucrurile astea mi
s-a deschis toat\ cartea.
Nu vreau s\ dau sfaturi, spun
doar cum se `ntâmpl\ `n cazul
meu. ~n general, când `ncep o carte, [tiu cum o `ncep [i unde vreau
s\ ajung. {i mai am jaloane. {tiu
ce trebuie s\ punctez. Dup\ care,
cartea e vie.

}i le scrii, jaloanele?
Da, dar s\ nu crezi c\ e ceva stufos. Planul Cexinei nu are mai
mult de o pagin\ [i jum\tate.
Mici not\ri pentru fiecare capitol, ce trebuie s\ ating, dup\ care
se `ntâmpl\ alte lucruri pe care
nu le b\nuiam niciodat\ c\ se
vor `ntâmpla. Dar e important s\
pui jaloanele astea ca s\ nu
te r\t\ce[ti.

Jaloanele corespund capitolelor?
Sunt ni[te `ntâmpl\ri despre care [tii dinainte c\ trebuie s\ fie
acolo. Dac\ la[i cartea s\ umble
vie, te treze[ti `ntr-o fund\tur\
din care nu mai po]i ie[i. De asta

e bine ca, atunci când ea se duce
`n direc]ia ei, tu s-o tragi un pic
de mânec\ [i s\-i spui: „Carteo,
vino [i pe-aici, trebuie spuse [i
lucrurile astea!“.

Cum ai g\sit titlul \sta?
Sunt atras de lumile astea fantastice, dup\ cum ziceam. Iar asta
era o chestie pe care-o tot auzeam
`n copil\rie, am `n]eles c\ era [i o
expresie pe vremuri, care nu
`nsemna mai nimic, de fapt era un
soi de exclama]ie [i atât. Dar am
auzit-o. „Cexina Catapuxina“. Mi
s-a p\rut c\ are o for]\ de incantan]ie de care povestea avea nevoie. Nu `mi aleg titlurile ca s\ fiu
mai abscons sau mai diliu, pur [i
simplu mi s-a p\rut c\ tipul \sta
de incanta]ie prinde exact sensul
c\r]ii pe care vreau s-o scriu. Nu
[tiu câ]i oameni rezoneaz\ cu tipul \sta de poveste, dar sunt convins c\ ei trebuie s\ existe.

Chiar voiam s\ te `ntreb, mai
ales c\ nici Hams nu a fost
scris pentru oricine. Ai un
public la care te gânde[ti?
Nu, dar scriu pentru oamenii care sunt ca mine. Pe câ]iva `i cunosc. Scriu pentru c\ simt ni[te
lumi nev\zute [i sunt con[tient
c\ mul]i nu vibreaz\ la ele. Dar
exist\ ni[te oameni care vibreaz\. Pentru ei scriu. Pentru
oamenii care cred c\ exist\ o lume nev\zut\ pe care o tr\im cumva f\r\ s\ [tim.

Eu am remarcat `n Cexina
poezia. Tonalitatea juc\u[\
din romanul precedent e [i
ea acolo, `ns\ poezia din proz\ a fost cea care m-a uimit.
{i stilul scriiturii, la persoana I, cu propozi]ii foarte
scurte. Cum se scrie a[a ceva? ~n ce regim de via]\?
Paradoxal, fiind o carte de trans\,
care se adânce[te [i se duce `n
ni[te zone tulburi, pot s\ fac un
exerci]iu de imagina]ie [i s\-mi
`nchipui c\ unii vor spune:
„Mam\, s\racul, uite la \sta `n ce
stare a ajuns!“. Dimpotriv\, sunt
dou\ lucruri distincte. Am momentele alea de concentrare intens\, la primele ore ale dimine]ii,
când m\ lupt cu personajele, dup\
care m\ retrag `n cea mai senin\
[i stupid\, `n sensul bun, via]\ cu
putin]\. Am scris cartea asta cu o
mare senin\tate [i `mplinire sufleteasc\. A fost un an mi[to.

Ce ai urm\rit s\ sco]i `n eviden]\?
Continua noastr\ zbatere pe
p\mântul \sta, de a c\uta sensul,
unde sensul trebuie s\ fie o bucurie.

Bucuria. Asta e: b\t\lia unui om
`n c\utarea Bucuriei.
Cexina Catapuxina `mi pare
`n continu\ mi[care. Eroul
este mereu pe un drum. Cred
c\ `l mân\ `nainte dragostea,
de[i e o und\ de triste]e [i de
neajuns care ]ine cartea `ntr-o
zon\ melancolic\. Este romanul acesta [i felul `n care
am v\zut eu lucrurile o reflectare a modului t\u de a fi?
Nu. Asta e iar\[i o capcan\. Când
scriu, intru `n zona mai adânc\ a
lucrurilor presupuse de o poveste
precum cea din Cexina. E un alt
eu, mai adânc. E o zon\ `n direct
contact cu ceva ce nu se vede. Evident c\ sunt [i a[a, dar `n foarte
mic\ m\sur\. ~mi place s\ cred c\
exist\ foarte mult\ bucurie stupid\ `n mine. Cred c\ lumea e minunat\ [i m\ bucur enorm când
merg cu tramvaiul, de pild\.

Ai ascultat muzic\ `n timp ce
ai scris romanul?
~n timp ce scriu, nu ascult. Dup\,
da, e primul lucrul pe care-l fac. ~n
timp ce scriu, nu pot face altceva
decât s\ scriu. Cel mult, pot face o
pauz\ de-o ]igar\, dar e o concentrare [i-o lupt\ cu cartea de o intensitate enorm\, pe care nu le pot
duce mai mult de patru-cinci ore.
Dup\ care `ncerc s\ m\ cur\] [i
primul lucru pe care-l fac este s\
ascult muzic\.

De unde ritmul din Cexina?
A[a l-am sim]it. Mi-ar fi greu s\
`ncerc o explica]ie logic\, `n momentul `n care `mi dau seama c\
ea nu exist\. Pur [i simplu a[a
l-am sim]it. Asta e caden]a. Sunt
un scriitor care ]ine enorm la
ritm. Mi se pare c\ ritmul e sufletul c\r]ii, vibra]ia ei interioar\.
Am nevoie de ritm, iar muzica pe
care o ascult [i o iubesc e cea care
ajunge la trans\. Prin ritm, tu
spargi o realitate.

Cât de mult ai scris zilnic?
Am avut zile `n care am scris [i
dou\ pagini. Dar nu pot mai mult.
Mi-am dorit s\ scriu o carte care
s\ ard\, care s\ creasc\ `ncet,
`ncet, pân\ s-ajung\ la incandescen]a care s\-]i permit\ s\ ie[i. Iar
când vrei s\ scrii a[a, nu cred c\
po]i s\ scrii foarte mult, pentru c\
te arzi la rândul t\u, tu, scriitorul
care gânde[te [i simte lucrurile
astea. Erau zile `n care nu scriam
nici un rând [i zile `n care cel mai
mult am scris dou\ pagini. Am renun]at la foarte multe pagini pentru c\ nu aveau ritm. Mi s-au
p\rut pagini bune strict literar,
dar f\r\ ritm. F\r\ incanta]ie. Au
zburat vreo 30-40 de pagini, ca s\
vezi cât de mult iubesc ritmul.
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Cât de u[or crezi c\ accept\
editorul titlurile tale?
Cred c\ nu u[or, dar, din fericire
pentru mine, nu e o discu]ie la care s\ iau [i eu parte. La a treia carte, dac\ o s\ am tot un titlu din
\sta, din alt\ lume, deja o s\ fie un
fel de marc\ `nregistrat\ [i deci
chiar n-or s\ fie probleme.

Ai scris tot `n casa din satul
de munte Ciocanu?
Am `nceput acolo, aveam sentimentul c\ doar acolo pot s\ scriu,
doar c\ s-a `ntâmplat un lucru. Au
trecut [apte ani de când a ap\rut
Hams, opt ani [i ceva de când
scriam la cartea aceea, timp `n care am `mb\trânit. Mi-am dat seama c\ nu mai pot `mp\ca scrisul cu
munca fizic\. Ori fac una, ori alta.
Atunci puteam, aveam puterea s\
le fac pe amândou\. Acum, odat\
ce a venit iarna [i am v\zut iar cât\
munc\ cere o cas\ b\trâneasc\,
mi-am dat seama c\ nu mai aveam
puterea s\ scriu. Iar dac\ scriam,
muream `nghe]at. A[a c\ mi-am
spus c\ nu mai pot a[a. M-am retras [i am scris-o [i la Sinaia, [i la
Bucure[ti, `n locuri `n care s\-mi
permit confortul \la minim de care
ai nevoie atunci când scrii.

~n Bucure[ti,
trec mai des
buzele. Cum te
sirenele? Po]i
spa]iul \sta?

ambulan]ele
decât auto`mpaci tu cu
s\ scrii `n

Am reu[it s\ scriu. Hai s\ nu-i mai
zic `mb\trânire, s\-i spun maturizare. Odat\ ce intru `n starea care m\
intereseaz\, nu mai aud sirenele.
Dac\ m\ prind pân\ intru `n stare,
sunt pierdut. Dar odat\ ce am intrat
acolo, pur [i simplu pot s\ scriu
oriunde. Cred c\ a[ putea s\ scriu [i
atârnat de o frânghie, ag\]at de un
elicopter care zboar\ deasupra blocurilor `nghe]ate.

Cum ]i s-au p\rut cronicile la
{i Hams [i Regretel [i cum
crezi c\ vor fi la Cexina?
Cred c\ acum vor fi la fel. Sunt
c\r]i pentru ni[te cititori care
simt `n felul \la. Când nu sim]i
a[a, e o inaderen]\ care de multe
ori se traduce – dac\ vrei s\ fii

inteligent [i s\-]i justifici inaderen]a – printr-o cronic\ negativ\.
Am avut [i cronici pozitive pe care le-am sim]it ca venind din partea unor oameni care n-au intrat
`n interiorul c\r]ii. Cred c\ acela[i lucru se va `ntâmpla [i acum,
numai c\ acum sunt mult mai
lini[tit din punctul \sta de vedere.
Vor fi oameni care nu vor priza cu
tipul \sta de poveste, ceea ce mi se
pare perfect normal, [i oameni care-l vor iubi. Sunt `mp\cat cu asta.

Ai zis odat\ cu lansarea precedentului roman c\ „piticii
\[tia se ]ineau scai de mine
de mult\ vreme. ~mi d\deau
târcoale, `mi f\ceau curte,
`mi ap\reau `n vise“. Se
poate spune c\ ai pitici pe
creier?
Evident. Dar aproape to]i cei pe care-i cunosc [i pe care-i iubesc au pitici pe creier. Conota]ia piticilor pe
creier e negativ\, `ns\ mie mi se
par cumva altfel, ador piticii. {i
mai cred c\ oamenii ar trebui s\ `[i
iubeasc\ piticii. Dac\ ai pitici pe
creier [i te r\zboie[ti cu ei, e nasol.
Dar, dac\ ai ni[te pitici cu care
`mp\rt\[e[ti din când `n când lucruri, e minunat. ~mi plac oamenii
care au pitici de \[tia. To]i avem,
unii ni-i ar\t\m mai mult, al]ii
mai pu]in, dar e important cum te
raportezi la ei. {i-mi plac oamenii
care-[i trateaz\ frumos piticii.

Matei Florian s-a n\scut la 8 ianuarie 1979, la Bucure[ti. A debutat
cu poezie `n revista „Cuvântul“, `n 1997. Debutul s\u editorial `l reprezint\ romanul B\iu]eii (scris `mpreun\ cu Filip Florian, Polirom, 2006, carte ajuns\ la cea de-a patra edi]ie [i tradus\ `n Polonia,
Marea Britanie [i Ungaria).
~n 2009, a publicat, tot la Polirom, {i Hams [i Regretel (roman dramatizat `n 2012 pe scena Teatrului „Radu Stanca“ din Sibiu). ~n
2008, ca titular al rubricii „Audio [i n-am cuvinte“ din revista „Dilema veche“, a fost premiat `n cadrul Galei Jurnalismului Cultural,
la categoria „Critic\ muzical\“. ~n prezent, semneaz\ reportaje [i
povestiri `n revista „Formula As“.
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Natural Mystic
Marlon James [i romanul lui exploziv, Scurt\ istorie a [apte crime (Editura Litera,
trad. Ciprian {iulea), au f\cut s\ vuiasc\ lumea literar\ interna]ional\ de vreo doi
ani `ncoace, de când cartea a câ[tigat o distinc]ie uria[\, Man Booker Prize for
Fiction, propulsându-[i autorul `ntr-un turbion de vizibilitate, laude [i interes din
partea media, a criticilor [i a zecilor de mii de cititori. E un fenomen [i cartea, [i
ceea ce ea a generat pentru autor: o form\ de succes care `i permite romancierului jamaican s\ vorbeasc\ despre realit\]i altfel indigeste, despre intoleran]\,
diferen]\ [i standarde duble.
Alina Purcaru
Romanul are intensitatea violent\
a unui film de Tarantino (compara]ie inevitabil\, chiar dac\ deja
tocit\ de mul]i dintre cei cei care
s-au tot referit la Scurt\ istorie...)
[i o for]\ magnetic\ pe care numai
capodoperele pot s\ o emane. E ca
[i cum un text masiv, angoasant
prin dimensiuni, ajunge s\ ofere o
uria[\ platform\ de pe care se v\d
buc\]i din istoria Jamaic\i, luptele de ghetou, violen]a lor extrem\,
felul `n care politica mare confisc\ [i folose[te brutalitatea [i rivalit\]ile dintre clanuri [i, nu `n
ultimul rând, interven]iile deloc
subtile ale marilor puteri `n politica intern\ a unei ]\ri considerate
din Lumea a treia (Jamaica anilor
’70, surprins\ `n tumultul violent
de dinaintea alegerilor [i zumz\ind de agen]i CIA).
Exist\ o pletor\ de personaje [i
evenimente, un cor de voci individuale care `[i revendic\, rând pe
rând, capitole scurte din roman
(pare c\ recursul la polifonie cunoa[te un reviriment spectaculos
`n ultima vreme, `n proza contemporan\) [i toate graviteaz\ `n jurul tentativei de asasinare a lui

Bob Marley – Cânt\re]ul, `n carte.
Atentatul a avut loc `n 1976, cu
dou\ zile `nainte de concertul
Smile Jamaica, organizat de primministrul socialist Michael Manley, a c\rui candidatur\ Marley ar
fi `ncurajat-o implicit, acceptând
s\ urce pe scen\ sub „patronajul“
lui, `n plin\ campanie electoral\.
Chiar dac\ atentatul [i figura
lui Marley ac]ioneaz\ ca un focar
`n jurul c\ruia graviteaz\ tot
con]inutul c\r]ii, deschiderea ei e
cu mult mai ampl\. Dup\ un `nceput brutal, deconcertant [i abrupt,
`n ritm de ska, romanul se expandeaz\ `n cercuri concentrice, aglomerând conflicte [i tensiune pe
fiecare inel. Rivalit\]ile dintre
bandele din Kingston se desf\[oar\ la fel de palpitant ca `ncerc\rile
unei tinere care vrea s\ scape de
violen]a Jamaic\i [i s\ primeasc\
o viz\ pentru SUA, ca s\ aleg un
exemplu la `ntâmplare. Cu nimic
sub nivelul acestor trame se deruleaz\, interconectate, de[i aparent
disjuncte, alte câteva: fire care implic\ trafic de droguri [i de arme,
h\]i[ul luptelor dintre dou\ partide politice rivale, PNP [i PNJ, interven]ii interesate din Cuba [i
SUA, istoria mi[c\rii rastafariene

sau complotarea asasin\rii Cânt\re]ului, ac]iune `n care sunt angajate personaje cu pove[ti foarte
amestecate. Totul se precipit\
`ntr-o atmosfer\ de team\ [i pericol, `ncordat\ de acutizarea `ncle[t\rii pentru putere, `n care interesele mari le atrag, le dirijeaz\
[i le manipuleaz\ pe cele punctuale, individuale.

Nici o not\ fals\
nu tulbur\ curgerea
nara]iunii, nici un
dezacord cu textura
original\, nici o tr\dare
Scurt\ istorie a [apte crime e o
carte brutal\ [i t\ioas\, care te izbe[te cu for]a celor mai dure adev\ruri. E scris\, cu o prospe]ime
uluitoare, `n engleza patois [i recurge la argou jamaican pe
por]iuni masive, astfel `ncât nu
po]i s\ nu te gânde[ti la chinurile
de a traduce `n român\ nu numai
forme de expresie atât de puternic
marcate, ca limbaj, ci mai ales realit\]ile culturale [i sociale care le
hr\nesc [i le informeaz\. Ciprian
{iulea, traduc\torul c\r]ii, a
reu[it o performan]\ rar\, una
c\reia i se cuvin toate laudele.
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Nici o not\ fals\ nu tulbur\ curgerea nara]iunii, nici un dezacord
cu textura original\, nici o tr\dare. Este o munc\ impresionant\,
iar profesionalismul cu care a fost
f\cut\ asigur\ c\r]ii un n\ucitor
efect de real, care te confisc\ `n
lectur\, `n ciuda violen]ei extreme a unor scene.
O alt\ reu[it\ `ntru totul admirabil\ a acestui roman st\ `n veridicitatea psihologiilor etalate. De
la [efi de bande, spioni CIA, femei
terifiate de spectrul violului [i al
s\r\ciei – amenin]\ri la ordinea
zilei `n ghetoul jamaican –, poli]i[ti, cocainomani abrutiza]i [i
pân\ la profilul unui jurnalist trimis `n Jamaica de revista „Rolling Stone“, totul e `nsufle]it de
energia unor conflicte credibile,
totul exprim\ interiorit\]i complicate, disputate de foarte multe variabile. Este o performan]\ rarisim\, cu atât mai impresionant\
cu cât implic\ zeci de personaje,
din straturi sociale [i cu tipologii
cum nu se poate mai diverse, toate
verosimile, consistente, netrucate. De altfel, pentru a anun]a cavalcada de evenimente [i personaje pentru a c\ror receptare cititorul e avertizat s\ se preg\teasc\,
romanul se deschide cu trei pagini ocupate cu „distribu]ia“: lista
celor mai importante personaje [i
nume la care se va face referire pe

tot cuprinsul c\r]ii, grupate `n
func]ie de zona geografic\ de
ac]iune: cartier din Jamaica, ghetou, sau alte zone din afara Jamaic\i, cum ar fi Miami, New
York, varii trimiteri la Cuba sau
alte teritorii `nvecinate. E o carte
care absoarbe tot: de la istoria
rastafarienilor, cu obligatoriile
trimiteri la Haile Selassie I, la cea
a muzicii reggae, la cultul pentru
Marley [i la (sub)cultura drogurilor, `n Jamaica [i SUA deopotriv\.
O carte care muste[te de valori politice, valori care impregneaz\ organic via]a tuturor celor c\rora li
se d\ o voce; un roman cople[itor,
care eman\ o frumuse]e crud\, `n
egal\ m\sur\ poetic\ [i ne`ndur\toare, `ndemnând la reflec]ie [i la
sondarea propriului context – `n
rela]ie cu puterea, pe de o parte,
dar [i cu propriile fantasme [i cu
exteriorul `n care `[i fac loc.
Ceea ce impresioneaz\ la acest
roman nu e numai abilitatea de a
construi o lume ce eman\ un flux
destabilizator, ci mai ales luciditatea, profunzimea privirii [i for]a
observa]iei care acoper\ atât de
mult. Dinamul acestui adev\rat
tur de for]\ narativ e un precipitat
de fantasme [i realit\]i supurânde, leg\nate `n ritmul izb\vitor de
reggae [i `ntinse pe aproape 700 de
pagini, iar efectul, o lectur\ transformatoare, imposibil de uitat.
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Patru c\r]i publicate la Editura Polirom,
acum pe marile ecrane
l Lumini]a, mon amour
Cezar Paul-B\descu
n Edi]ie limitat\
n Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
n Roman care st\ la baza filmului Ana, mon amour, `n regia lui
C\lin Peter Netzer
Lumini]a [i Cezar sunt studen]i la Litere, iar `n seara `n care
se cunosc vorbesc ore `n [ir despre literatur\, `n camera lui de
c\min. La plecare, fata are un atac
de panic\, iar aceast\ criz\ gr\be[te apropierea dintre cei doi. De
altfel, afec]iunea nervoas\ a Lumini]ei va avea un rol de catalizator [i va face ca toate reac]iile din
rela]ia de cuplu s\ fie accelerate [i
augmentate. Cu timpul, Lumini]a
ajunge s\ dezvolte un `ntreg arsenal de fobii, iar cei doi vor apela la
tot felul de solu]ii pe care le ofer\
lumea `n care tr\im. Majoritatea,
vândute drept re]ete de fericire.
Vor reu[i oare ei s\-[i rezolve problema?
Pe de alt\ parte, `ns\n\to[irea
Lumini]ei va face ca rela]ia lor s\
intre pe un f\ga[ normal?

„Nerecomandat celor slabi de
inim\“ (Sunday Times)

Irvine Welsh este autorul bestsellerului Trainspotting, a c\rui
ecranizare a devenit unul dintre
filmele-cult ale anilor ’90.
La zece ani dup\ evenimentele
care au marcat ac]iunea celebrului Trainspotting, Simon „Sick
Boy“ Williamson se `ntoarce `n
Edinburgh dup\ o lung\ perioad\
petrecut\ la Londra. E[uând spectaculos ca escroc, pe[te, so], tat\ [i
om de afaceri, Sick Boy profit\ de
ceea ce i se pare a fi ultima lui
[ans\: pornografia. Dar pentru a-[i
`nf\ptui visul de a produce [i a regiza un film porno, Sick Boy trebuie s\ fac\ echip\ cu vechiul lui
prieten, Mark Renton, exilat `n ultimii ani la Amsterdam, [i cu o
ga[c\ pestri]\ care `i include pe
unul dintre cei mai mari obseda]i
sexual, fiul preferat al ora[ului,
„Juice“ Terry Lawson, un tip
amuzant [i plin de ini]iativ\, [i pe
domni[oara Nikki Fuller-Smith,
o student\ superb\ cu spirit de
aventur\. Dar `n lumea din Porno
nimic nu este simplu – Sick Boy [i
Renton afl\ c\ exist\ anumite
chestiuni `nc\ nerezolvate de
care trebuie s\ se ocupe, cu tot
mai instabilul Frank Begbie, cu
Spud cel plin de probleme [i
z\p\cit de droguri.

n (Publicat ini]ial cu titlul Porno)
n Acum o ecranizare de
excep]ie
n Traducere din limba englez\
[i note de Andra Matzal
n Carte publicat\ [i `n edi]ie
digital\
n Roman ecranizat cu titlul T2
Trainspotting, un film `n regia lui
Danny Boyle, cu Ewan McGregor,
Ewen Bremner, Jonny Lee Miller,
Robert Carlyle `n distribu]ie.

Irvine Welsh s-a n\scut `n 1958,
`n Leith, o suburbie a ora[ului
Edinburgh. A renun]at la [coal\
la vârsta de 16 ani, a participat la
mi[carea punk din anii ’70, a
schimbat mai multe slujbe [i a
cântat `n câteva trupe rock. ~n
1993, odat\ cu publicarea romanului Trainspotting, se impune ca
unul dintre cei mai de succes autori sco]ieni. ~nc\ `nainte de realizarea filmului cu acela[i nume

Cezar Paul- B\descu (n. 1968) a
absolvit Facultatea de Litere din
cadrul Universit\]ii din Bucure[ti
[i masterul de teoria literaturii [i
literatur\ comparat\ la aceea[i institu]ie. A debutat `n volumul
colectiv Tablou de familie (LekaBrâncu[, 1995), iar volumul s\u
individual de debut, Tinere]ile lui
Daniel Abagiu, a deschis colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom,
`n 2004, [i a ap\rut ulterior `n italian\ [i `n bulgar\.
Cezar Paul-B\descu este coscenarist al filmului Ana, mon amour.

l T2 Trainspotting. Edi]ie limitat\
Irvine Welsh

(`n 1996), cartea fusese reeditat\
deja de paisprezece ori.

l Lumina dintre oceane
Dragostea cere totul
M.L. Stedman
Edi]ie limitat\
n Traducere din limba englez\
[i note de Anca-Gabriela S`rbu
n Carte publicat\ [i `n edi]ie
digital\
n Roman ecranizat cu titlul
The Light Between Oceans, un
film `n regia lui Derek Cianfrane,
cu Michael Fassbender [i Alicia
Vikander `n rolurile principale.
Devenit\ bestseller, Lumina
dintre oceane a fost desemnat\
cea mai bun\ carte a lunii august
2012 de Amazon.com, unanim considerat\ un debut spectaculos al
scriitoarei de origine australian\
M.L. Stedman.
Dup\ patru ani de co[mar petrecu]i pe fronturile Primului
R\zboi Mondial, Tom Sherbourne
se `ntoarce `n ]ara natal\, Australia, angajându-se paznic de far
pe Ianus Rock, o insul\ aflat\ la
distan]\ de o jum\tate de zi de
coast\. Izola]i de restul lumii,
Tom [i frumoasa lui so]ie, Isabel,
`ncearc\ zadarnic s\ devin\
p\rin]i. Când orice speran]\ p\rea pierdut\, pe ]\rm e[ueaz\ o
barc\ ducând un cadavru [i un
nou-n\scut. ~nc\lcându-[i principiile, Tom [i Isabel decid s\
p\streze copilul, considerându-l
un dar de la Dumnezeu. Dup\ doi
ani, când se `ntorc pe continent,
descoper\ c\ hot\rârea luat\ le-a
schimbat iremediabil destinele.
Scriitoarea M.L. Stedman s-a
n\scut [i a crescut `n Australia,
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iar `n prezent locuie[te `n Londra.
Lumina dintre oceane, primul ei
roman, este bestseller interna]ional [i a fost tradus pân\ acum
`n peste treizeci de limbi.

l Un motan pe nume Bob
Uneori e nevoie de nou\
vie]i ca s\ salvezi una
James Bowen
n Edi]ie limitat\
n Traducere din limba englez\
de Ana-Maria Man
n Carte publicat\ [i `n edi]ie digital\
n Roman ecranizat cu titlul A
Street Cat Named Bob, `n regia lui
Roger Spottiswoode
~n prim\vara anului 2007,
James Bowen g\se[te `ntr-un ad\post un motan portocaliu r\nit;
are grij\ de el, `l boteaz\ Bob, iar
când acesta se `ns\n\to[e[te, se
a[teapt\ s\ nu-l mai vad\ vreodat\. Cei doi vor deveni `ns\ prieteni nedesp\r]i]i. Intervievat de
jurnalistul Gary Jenkins, James
Bowen `[i spune povestea [i astfel
apare, `n 2010, romanul autobiografic Un motan pe nume Bob,
devenit bestseller [i tradus `n
aproape treizeci de limbi. Cartea
emo]ioneaz\ prin felul `n care
dou\ fiin]e – un b\rbat [i un pisoi –
se g\sesc una pe cealalt\ [i reu[esc s\-[i redea speran]a `n viitor. Plin\ de umor, curaj [i hot\râre, povestea inteligentului
Bob descrie lumea celor care
tr\iesc la limita supravie]uirii [i
vorbe[te despre dec\dere [i singur\tate, `nvinse atunci când
preocuparea fa]\ de fericirea
altcuiva devine un motiv pentru
a-]i schimba `n bine via]a.
„Am fost crescut `n spiritul re-

ligiei, dar nu sunt cre[tin practicant.
Nu sunt nici agnostic sau ateu.
Punctul meu de vedere este c\ to]i
ar trebui s\ lu\m câte o buc\]ic\
din fiecare religie, din fiecare
filosofie de via]\. Nu sunt budist,
`ns\ `mi plac ideile filozofiei budiste `n mod special. ~]i ofer\ o
structur\ foarte bun\ `n jurul
c\reia s\-]i construie[ti via]a. De
pild\, cu siguran]\ cred `n karma,
`n ideea c\ e[ti tratat a[a cum `i
tratezi pe al]ii. M-am `ntrebat
dac\ nu cumva Bob e recompensa
mea pentru ceva bun, ceva ce am
f\cut cândva, `n timpul vie]ii mele
zbuciumate.“ (James Bowen)
James Bowen s-a n\scut `n
1979, `n Surrey, iar `n prezent
tr\ie[te `n Londra. ~n copil\rie,
dup\ divor]ul p\rin]ilor, se mut\
pentru mai mul]i ani `n Australia.
Revine `n Marea Britanie `n 1997,
`ns\ curând ajunge s\ tr\iasc\ pe
str\zi. ~n `ncercarea de a se desprinde de realitatea debusolant\,
devine dependent de heroin\. Va
intra apoi, `n 2007, `ntr-un program guvernamental de ajutorare
a dependen]ilor de droguri. ~n
aceea[i perioad\, `n ad\postul `n
care locuia g\se[te un motan, pe
care `l nume[te Bob, dup\ un personaj din serialul Twin Peaks. Cei
doi r\mân `mpreun\ [i, treptat,
vor deveni cunoscu]i de c\l\torii
autobuzului 73, apoi de `ntreaga
Londr\, prin filmule]e postate pe
YouTube.
~ntre timp, James a renun]at la
programul ce-l ajuta s\ scape de
dependen]a de heroin\ [i spune
c\ tot ce i s-a `ntâmplat bun `n
via]\ i se datoreaz\ motanului
Bob, prietenul s\u.
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Doina Ru[ti – Mâ]a Vinerii
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Mâ]a Vinerii de Doina
Ru[ti, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Fiction Ltd.“ la Editura
Polirom.

– Fragment –
Caterina nu putea s\-l gr\beasc\
pe Bina, iar buc\tarul parc\ [tia
c\ trebuie s\ pre]uiasc\ orice secund\. Ie[ea cu alai prin ora[,
mic, `ncrezut, ca o pup\z\ de hârtie. ~ntotdeauna `[i pironea privirea pe cer, ca [i cum ar fi stat de
vorb\ cu Dumnezeu. Nimeni de
pe p\mânt nu se ridica la preten]iile acestui buc\tar, care [i-o
luase `n cap r\u de tot. Iar la asta
puseser\ um\rul [i l\utarii, din
ale c\ror cântece era nelipsit. {i
aveam ce s-ascult, pentru c\ f\cea
ni[te bucate de care nu auzise nimeni, iar peste ora[ pluteau mirosuri care-]i r\scoleau ma]ele, c\ci
ap\ruser\ [i imitatorii. Buc\tari
[i chiar oameni care pân\ atunci
nu c\lcaser\ prin buc\t\rie voiau
neap\rat s\ fac\ acelea[i mânc\ruri care se f\ceau la Palat sau
m\car ceva care sem\na cât de
cât. Scoteam capul pe fereastr\ s\
aud când trec l\utarii care povesteau fiecare meniu. Ora[ul era cuprins de febra g\titului.
Dac\ auzeam de gogo[i ori de
iepure cu m\sline, nu aveam nici
o grij\. Nu m\ mi[cau nici ghiveciul, nici c\rn\returile coapte `n
burt\ de oaie. Nu m\ interesa ciulamaua, nu eram atent\ nici la
l\custe t\v\lite-n uleiuri. Iar zilele
treceau una dup\ alta, cu fripturi
oblojite `n praf de migdale, cu sarmale [i pl\cinte din care ie[eau
aburi parfuma]i cu busuioc [i cu
nuc\.
Pân\ `ntr-o zi, când se auzi c\
buc\tarul cump\r\ trandafiri. Lumea s-a [i pus `n mi[care, pentru

c\ nu era om care s\ nu-[i fi pus la
uscat ni[te petale, p\strate mai
ales pentru o]et, dar [i pentru alte
mânc\ruri. Din trandafiri se fac
multe, mai ales dulce]uri, peltele
[i turte bor]oase, doldoro[ite cu o
chrisma de petale, mai ales de rujulin\ s\lbatic\ ori de r\suri altoite. Dar [i turtele astea sunt de mai
multe feluri.
Cum am auzit de trandafiri, am
hot\rât c\ era timpul s\ dau ochii
cu buc\tarul, b\nuind c\ descoperise re]eta pentru o turt\ care te
pricopse[te cu boala râsului. Formaster rosulentus, a[a se nume[te. Poate unii a]i auzit. Cine
ciugule[te pu]intel râde de diminea]a [i pân\ seara. Dar dac\
m\nânci pe s\turate e de r\u, c\ci
boala râsului nu trece decât cu
s\mân]\ de mac [i alte leacuri, pe
care buc\tarul cu siguran]\ nu le
[tia, ori cu un pahar de formicosus, a c\rui re]et\ o trecusem `n
Cartea bucatelor rele, dar la final,
`n limba latin\.
S\ râzi poate s\ fie un lucru folositor. Dar s\ râzi `n ne[tire – asta este o boal\. Nu-mi f\ceam griji
pentru Costas, cât pentru mine.
C\ci omul lovit de boala râsului
poate s\ distrug\ o lume! Orice
i-ai spune, orice i-ai ar\ta `l face
s\ râd\. Orice l-ai `ntreba,
r\spunde cu o h\h\ial\ care zguduie casa. Râde cu patos atât de
triste]ea, cât [i de moartea cuiva,
iar la fiecare hlizeal\ risipe[te `n
jur o mie de cesii, care, l\sate la
`ntâmplare, pot s\ `mboln\veasc\
pe oricine le iese `n drum. Aceste
fiin]e ar fi n\scute din `nfiorarea
unui râs nebunesc. {i mai [tiam
c\ sunt invizibile. Maxima le descria ca pe ni[te fete cu ochii verzi,
de unde [i numele, c\ci `n latin\
se numesc virgines caesiae. Plutesc `n aer ca sporii de p\p\die,
intrând `n pl\mâni [i chiar [i-n
sângele unui om viu, iar ceea ce
ating se preface `n scurt\ vreme
`n colonii de cesii, care, odat\
ajunse la un num\r suficient, fac
ca totul s\ se transforme `n pulbere, pe care o spulber\ vântul.
~n Cartea bucatelor rele notasem multe, cu pasiunea primelor

CARTEA
Mâ]a Vinerii spune istoria unui re]etar magic [i a
unei familii de adep]i ai marelui Sator. Plasat\ `n
Bucure[tiul fanariot [i epoca luminilor, la fel ca
Manuscrisul fanariot – ultimul bestseller semnat
Doina Ru[ti –, povestea trece pe nesim]ite de la faptele reale din anul 1798 la misterele unui cult de

mele `nv\]\turi. Re]eta lichiorului de furnici, pe care v-am spus
c-o scrisesem pe ultima pagin\,
]in minte c\ mi-a luat o zi numai
ca s-o transcriu. Tot acolo aveam
[i o descriere am\nun]it\ a sosului de brotac (liquamentum cum
rubeta), dar [i mâncarea mea preferat\, care era mierea amiezii,
aduc\toare de lini[te [i uneori de
somn cu vise pl\cute. Ca toate celelalte, mâncat\ `n exces, este
mâncarea mor]ii. Mel meridiei!
F\cut\ din miere [i lapte, `n care
pres\ram un praf de semincioare
de cânep\, pr\jite [i râ[nite `mpreun\ cu alte lucruri, pe care e
mai bine s\ le trec sub t\cere.
[...]
Râsul meu sem\na cu un l\trat
de c\]el. Prin fa]a u[ii auzeam mai
mult femei care râdeau cu toat\
gura [i `ncercam s\ strig `n ritmul
l\tratului meu, `ns\ p\rea c\ nu
m\ aude nimeni. Nici m\car dup\
ce am `nceput s\ bat cu picioarele
`n u[\ nu se oprea vreun suflet de
om, ca [i cum loviturile mele ar fi
f\cut parte din marele râs.
Totu[i, cineva [tia c\ sunt acolo, `n afar\ de n\miloii care m\
`nchiseser\, nu pentru c\ ar fi fost
una dintre acele `ntâmpl\ri care
]in `n picioare pe toat\ lumea, ci
pentru c\, din toat\ suflarea care
râdea, mai exista un om `ngrijorat
`n aceea[i m\sur\ ca mine, ceea
ce a [i fost pân\ la urm\ salvarea
mea. Iar acesta era buc\tarul.
Când u[a s-a deschis, n-am
v\zut decât o lumin\, dar [tiam
c\, oricine ar fi fost, [ansa mea era
s\ ]â[nesc cu toat\ for]a, ceea ce
am [i f\cut, d\râmând pe cineva,
`mpiedicându-m\ de alte trupuri
zguduite de râs, sim]ind c\ sunt
urm\rit\.
Abia când m-am oprit, sub
ni[te sc\ri, m-a ajuns buc\tarul,
care hohotea r\gu[it. M\ c\utase
toat\ noaptea, spunea el, râzând
ca de cea mai bun\ `ntâmplare.
Era speriat c\ ce prezisesem se
`mplinise:
— Hâh`, ai avut dreptate cu turta! Hâh`-hâh`, de unde-ai [tiut?

magicieni, ale c\ror fabuloase re]ete culinare, notate cu acribie `n Cartea bucatelor rele, scot la lumin\ gusturile vie]ii arhaice [i rafinamentul unei
buc\t\rii fermecate, din vremuri de mult uitate.
C\r\bu[ii pr\ji]i, crumilla cum animis, pl\cintele
de trandafiri, elixirele de iubire sau lichiorul formicosus sunt numai câteva dintre mixturile vr\jite ce condimenteaz\ peripe]iile Mâ]ei Vinerii.
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— Ha-ha, ha-ha, am deschis eu
gura, f\r\ s\ pot s\ articulez mai
mult.
~n\molit\ din cap pân\-n picioare, p\ream scoas\ de la gunoi.
Camera buc\tarului era `n
curte, lipit\ de grajduri. Cum am
intrat, m-am repezit spre pat,
`ntrebându-l de carte, `n ritmul râsului meu m\surat.
— Nu e aici, a h\h\it buc\tarul.
Nu-s a[a prost s-o ]in la Palat!
— Dar unde? am râs eu.
— Mai bine spune despre licoarea pe care ziceai c\ [tii s-o prepari!
Buc\tarul nu voia s\-mi dea
cartea. ~i sim]ise valoarea ori poate chiar se credea acum un fel de
vr\jitor al mânc\rii. Avea planuri.
— O s\-mi dai mie re]eta asta [i
pe urm\ vedem ce e de f\cut!
Probabil c\ nici nu se gândea
s\ vindece chiar pe toat\ lumea.

Mai mult, nici mie n-avea de gând
s\-mi mai dea drumul.
— Tu spune-mi mie re]eta [i
stai aici pân\ m\ `ntorc!
Priponit `n u[\, ar\ta destul de
ostil, mai ales c\ [i râsul lui, de om
r\gu[it, `i d\dea un soi de cruzime. Ca s\ nu mai spun c\, din
când `n când, `[i arunca privirean tavan, ocazie cu care am v\zut
ce din]i albi avea.
— Mai `ntâi `]i trebuie o sticl\
de ]uic\ [i o mân\ de semin]e de
mac, pe care o s\ le fierbi
`mpreun\.
— Atâta? se bucur\ piticul de
buc\tar, printre dou\ h\h\ieli scurte.
Ie[i, apoi r\suci cheia, `nchizându-m\ `n odaia lui, care era
exact cât s\ `ncap\ un pat. Sub saltea nu era nimic. `n buzunarele
hainelor – nici atât. Aruncai pe
mine o zdrean]\ de anteriu.
Broasca u[ii era ieftin\, o putea
deschide [i un copil.
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Misterul c\r\mizilor animate
S\pt\mâna aceasta la cinema ruleaz\ Lego Batman. Filmul, adic\ un film din seria
Batman realizat din lego sau invers, un film din seria lego `n care e vorba despre
Batman. E amuzant, de[tept [i pe alocuri `nduio[\tor. Merge]i s\-l vede]i. Cât
râdeam `n fotoliu la replicile dintre Batman [i Joker, am `n]eles, `n sfâr[it, ceva mult
mai important: cum au ajuns piesele lego s\ de]in\ rolul principal `n filme animate.
~n urm\ cu vreo câ]iva ani, eram
mare fan\ a serialului Lost (Naufragia]ii). Din când `n când, prietenii `mi trimiteau râzând linkuri
spre anima]ii scurte f\cute din lego, cu rezumatul serialului. ~n ele,
omule]i lego, prin[i cu picioarele
de tabla bombat\ de lego, d\deau
energic din mâini, dialogau f\r\
s\ poat\ `ntoarce capetele [i `[i
mutau picioarele de pe o pies\ pe
alta. Replicile erau scheletice [i
pe-repede-`nainte. Lost era o construc]ie mig\loas\ de referin]e,
subtext, trimiteri spre detalii
dintr-un episod din urm\ cu doi
ani, iar rezumatele cu anima]ii lego rezolvau un episod `n aproximativ 7-10 minute. Filmule]ele lego nu se rezumau la Lost. Existau
variante de Monty Python, Star
Wars, Jaws, Matrix, Indiana Jones,
The Simpsons [i multe, multe altele. Nu `n]elegeam cine le face,
cum le face [i de ce le face.
Cine le face am aflat rapid:
oricine. ~nc\ din anii ’80, scene
`ntregi de juc\rii lego erau construite cu migal\ [i transformate

`n mici anima]ii. Primul film lego
este creditat a fi realizat `n anul
1973 – povestea unei C\l\torii spre
lun\. Ele au devenit populare `ns\
abia dup\ ce a ap\rut YouTube,
respectiv posibilitatea ca amatorii
s\-[i `ncarce [i distribuie propriile crea]ii. Mai mult, `ncepând cu
anii ’90 compania Lego [i-a dat
seama de poten]ialul filmelor, inclusiv de cât de mult\ reclam\ `i
face companiei, [i a pus la dispozi]ie seturi speciale pentru realizare de scene de film.
Cum sunt f\cute con]ine inclusiv o explica]ie legat\ de faptul c\
le poate face oricine. E simplu.
Este nevoie de un set de lego [i o
camer\ foto bun\, pus\ pe un trepied. Personajele, obiectele de recuzit\, luminile (veioze mai puternice) [i fundalul sunt preg\tite [i
fotografiate. Apoi se modific\ elemente minime – de exemplu, se ridic\ un pic mai sus mâna unui
personaj [i se mai fotografiaz\ o
dat\. Apoi, `nc\ o modificare mic\, se mai fotografiaz\ `nc\ o dat\
[.a.m.d. ~n final, când sunt puse

toate cap la cap, creeaz\ iluzia
unei mi[c\ri. Din câteva astfel de
scene poate ie[i un film de câteva
minute, cu personaje, dialog, glume. Da, este nevoie de r\bdare, da,
sunt necesare [i cuno[tin]e de editare video [i audio, dar `n final nu
este nevoie de talent de desenator
[i nici de modelator de plastilin\.
Toate resursele sunt deja existente. Este cea mai simpl\ modalitate
de a crea un film animat. Din
acest motiv, comunitatea realizatorilor de brickfilms, cum li se
spune, este numeroas\.
De ce sunt f\cute a r\mas un
mister pentru mine, inclusiv dup\
ce am v\zut Marea aventur\ lego
(The Lego Movie), unul dintre cele
mai bune filme animate ale anului 2014. The Lego Movie nu era
un film filmat cadru-cu-cadru, ca
anima]iile animatorice[ti descrise mai sus, iar de la cinema p\rea
doar un film de anima]ie ca oricare altele, doar c\ avea personajele
mai p\tr\]oase.
Abia la filmul Batman, când
priveam din fotoliu o scen\ de

De veghe `n lanul de cultur\
M\d\lina Cocea

lupt\, Batman `n Batmobilul lui,
f\când tumbe, dep\[ind obstacole,
amenin]ându-l pe Joker, am sim]it bucuria de a privi un astfel de
produc]ie. Dincolo de efecte speciale [i vocile foarte bune, p\rea
aproape un joc de copii. Aproape
puteam s\ vizualizez mâna de copil care ]inea `n aer batmobilul,
iar replicile „Am s\ te distruuuug“,
„Ba nu, eu pe tine!“, ca [i coliziunile `nso]ite de un „Bum! Jbang!“
au un farmec aparte. Piesele sunt

p\tr\]oase [i simple, spectaculosul este dat doar de creativitate.
Filmele [i filmule]ele lego
reprezint\ exact asta: imagina]ia
jocului, atât de folosit\ `n copil\rie, pus\ `n buc\]ele de plastic ce
se pot combina la infinit. Sunt oamenii mari care nu au uitat s\ se
joace [i care `[i aduc aminte – la
fel ca [i personajul Batman, `n filmul acesta – c\ via]a e mai frumoas\ când `nve]i s\ nu iei totul
foarte `n serios.

PSD se simte bine, restul trecem printr-o criz\
Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Printre multele idei n\stru[nice
izvorâte `n timpul protestelor ample, una ar merita un premiu
special: PSD trebuie presat din exterior pentru a se reforma din interior. Cavaler de ocazie pe un cal
alb de `mprumut: Mihai Chirica,
primarul municipiului Ia[i. Se
acord\ ex aequo titlul de Sancho
Panza europarlamentarilor C\t\lin Ivan [i Sorin Mois\. Haide]i s\
ne gândim pu]in.
Ce mas\ critic\ s\ existe `n PSD
pentru „reformarea partidului“?
Cine sunt cei mai influen]i oameni
din structurile teritoriale? Nu cumva primarii, pre[edin]ii de consilii
jude]ene, [efii de filiale, [efii de deconcentrate etc.? Adic\ exact persoanele care sunt „pasibile“ de dosare `n lucru sau care au aproape

certitudinea c\ le-ar putea avea `n
viitor? Liviu Dragnea este singurul
momentan care le ]ine vie speran]a
(secondat de Florin Iordache, {erban Nicolae sau Eugen Nicolicea,
juri[tii de seam\ ai PSD) c\ vor
sc\pa totu[i basma curat\. O fi
ajuns Dragnea un „Bul\ al politicii“ `n bula emancipa]ilor din
pie]e, dar asta nu schimb\ o realitate fundamental\ la nivelul firului
ierbii din teritoriu. Judecând la rece, pentru „influen]ii“ din PSD
Dragnea r\mâne instrumentul perfect de a-[i atinge un ]el personal,
acela de a sc\pa de procese. A[adar,
Dragnea `i controleaz\ pe ei sau ei
`l controleaz\ pe Dragnea? C\ PSD
nu va avea nici cel mai mic regret
s\ se descotoroseasc\ de actualul
pre[edinte, de asta putem fi foarte

siguri. Dac\ liderul social-democra]ilor nu va reu[i s\ schimbe prevederile Codului Penal pân\ la
urm\toarea sa condamnare, cu
atât mai r\u, `nseamn\ c\ nu a
fost cu nimic mai competent decât
argatul s\u Iordache, deci merit\
cu prisosin]\ s\ `[i piard\ locul
din sferele `nalte. PSD va g\si probabil destul de repede un alt soldat care s\ `ncerce s\ duc\ mai departe lupta pe toate fronturile cu
scopul de a preface România `ntr-un
stat sigur pentru partid [i clientela acestuia. O b\t\lie sau mai multe pierdute nu `nseamn\ pierderea `ntregului r\zboi, iar de ceva
timp `nc\ dispune majoritatea
parlamentar\ actual\.
Poate cea mai grav\ eroare tactic\ a pre[edintelui Iohannis ar fi
`n acest moment s\ `ncerce s\ configureze o alt\ majoritate `n Parlament, o majoritate de strânsur\ care s\ dea un guvern fragil cu misiunea de a repara tot ce a aruncat `n
aer cabinetul Grindeanu. Opozi]ia
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lipsit\ de orice trac]iune electoral\
`ntr-un moment `n care guvernarea este delegitimat\ ar putea produce crize guvernamentale majore
dac\ printr-un artificiu de tip
UNPR s-ar pro]\pi la Palatul Victoria. Problemele interne din PNL,
coroborate cu cele ale unui USR
`nc\ nedezmeticit, ale unui PMP
condus de un B\sescu care le face
cu ochiul lui Dragnea [i T\riceanu,
precum [i cu preten]iile mereu exagerate ale UDMR atunci când intr\
cu mini[tri `ntr-un Guvern s-ar combina `ntr-un cocktail exploziv de care
acest PSD nefrecventabil de ast\zi
ar putea profita cu mult\ iscusin]\
[i chiar câ[tiga un trofeu care i-a
fost mereu interzis `n ultimele cicluri electorale: jil]ul de la Palatul
Cotroceni. A[a-zisa „dreapt\“ are
la `ndemân\ toate armele pentru a
face PSD-ul din nou m\re].
La fel de drept este c\ majoritatea ALDE-PSD planteaz\ bombi]e
aproape zilnic prin ac]iunile guvernamentale [i parlamentare. Dup\

ce p\r\sim teritoriul strategiei politice, ne putem `ntreba cu suficient\ `ngrijorare dac\ vor putea fi
`ndreptate m\surile luate acum [i
`n urm\torii ani de o[tirile lui
Dragnea [i T\riceanu, dac\ parcursul euroatlantic al României
poate fi p\strat la cote de avarie
m\car. Sunt `ndeajuns trei-patru
ani pentru `ns\ilarea unei for]e
politice care s\ fie credibil\ [i pentru strada emancipat\ care a protestat? Pot deveni PNL [i USR un
corespondent acceptabil pentru
cei care scandeaz\ ast\zi `n fa]a
Palatului Victoria? Dac\ tot ne punem problema cum poate fi PSD
presat s\ se „europenizeze“, poate
ar fi bine s\ analiz\m `n ce m\sur\
partidele actuale din Parlament
pot fi presate pentru a deveni altceva. Care poate fi marja de negociere `ntre strad\ [i politicienii
mai noi sau de carier\? Dup\ cum
bine b\nui]i, momentan partidele
nu au pe stoc ni[te parlamentari
cu aripi de `nger.
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Gardienii galaxiei 2 –
un „100 perfect“ [i ce `nseamn\ asta
Noul episod din saga Gardienilor galaxiei, ce va
avea premiera pe 5 mai,
a `nregistrat un scor
„perfect“ de 100 de puncte la proiec]iile-test, mai
mult decât alte filme
Marvel, precum Iron Man 3
[i Avengers, care s-au
dovedit uria[e succese
de public.
Un scor de 100 este, spun surse de
la Marvel Studios, nu numai extrem de rar, ci aproape f\r\ precedent. Asta ar putea `nsemna `n
primul rând c\ Gardienii galaxiei 2
are toate [ansele s\ fie un gigantic
succes de box-office, probabil cu
`ncas\ri de peste 1 miliard de dolari. Cel pu]in din punctul de vedere al celor de la Marvel.
~n industria cinematografic\,
proiec]iile-test sunt o unealt\
de uria[\ importan]\, atât pentru pronostic, cât [i – mai ales –
pentru ajust\rile necesare unui
film care cost\ mult [i de la care
se a[teapt\ foarte mult. O proiec]ie-test este `ns\ un indicator

Suplimentul lui Jup

[i o unealt\ de lucru [i nu neap\rat o profe]ie.
Toate marile studiouri americane testeaz\ publicul astfel `nainte de lansare. Spectatorii, explic\
„The Hollywood Reporter“, sunt
recruta]i, de obicei din magazine
sau malluri, `n zone din afara Los
Angelesului. Filmul este prezentat acestor spectactori care sunt
ruga]i ca, dup\ vizionare, s\ dea
filmului un calificativ: excelent,
foarte bun, bun etc. Ei mai trebuie
apoi s\ completeze diverse chestionare referitoare la film sau s\
participe la discu]ii, studiourile
`ncercând s\ afle cât au apreciat
spectatorii filmul [i dac\ `l vor recomanda la rândul lor.
Se spune c\ aceast\ unealt\ a
fost creat\ de comediantul Harold
Lloyd, care s-a folosit de ea `nc\
din 1928. Ea oricum este folosit\
de decenii de c\tre Hollywood,
de[i nu pu]ini sunt cei ce aduc critici acestui procedeu. Faimosul
critic Roger Ebert explica la un
moment dat c\ proiec]iile-test
sunt valide pentru a da o idee despre cum reac]ioneaz\ publicul la
un film, dar c\ „prea des, din p\cate, directorii studiourilor le folosesc ca o arm\ prin care `[i impun

viziunea asupra regizorilor [i nenum\rate filme sfâr[esc prin a
avea finaluri stupide, determinate
de aceste proiec]ii-test“.
La Marvel, proiec]iile-test se
desf\[oar\ altfel. Ei recruteaz\
spectatorii mai atent, ca ace[tia s\
se `ncadreze `n „grupuri de prieteni
sau familie“, o procedur\ de testare mult mai serioas\ [i mai
am\nun]it\. Un procedeu pe care
studiourile Marvel l-au aplicat
`nc\ de la primul lor film, Iron
Man (2008).
Mul]i produc\tori [i directori
executivi ai studiourilor, spune
„The Hollywood Reporter“, atrag
aten]ia c\ punctajele de la proiec]iile-test nu trebuie luate ca liter\
de lege. „Sunt doar o unealt\ dintr-un `ntreg arsenal“, explic\ un
produc\tor.
De exemplu, Pretty Woman a
luat un punctaj de 70, dar s-a dovedit un succes uria[, care a transformat-o `n star pe Julia Roberts.
Black Swan a avut un punctaj de
50, dar i-a adus un Oscar lui Natalie Portman. La fel, Forrest Gump
a `nregistrat numai 88. Iar filmele
horror, care se bucur\ de un succes constant, `nregistreaz\, `n general, `n jur de 60.

Exist\ [i blockbustere care nu
apuc\ s\ fie testate la public, cum
sunt, de exemplu, toate continu\rile din seria Transformers – sunt
atât de pline de efecte speciale, `ncât
munca la ele dureaz\ uneori pân\
aproape de premier\. Noile filme
din seria R\zboiul stelelor, la fel,
fiindc\ produc\torii p\streaz\ secretul asupra subiectului pân\ la
lansarea filmului `n s\li.

Revenind la Gardienii galaxiei,
trebuie amintit c\ primul film, lansat
`n 2014, a fost un uria[ pariu pentru
Marvel. S-a dovedit un hit surpriz\,
cu `ncas\ri de 773 de milioane de dolari [i cu laude din partea tuturor criticilor. Al doilea episod din serie, dincolo de punctajul din proiec]iile-test,
va ajunge `n s\li ca unul dintre cele
mai a[teptate, dac\ nu chiar cel mai
a[teptat film al anului.

„Semn al timpurilor“:
Turnul Eiffel cu vest\ antiglon]
La doar [ase zile de la un atac desf\[urat la muzeul Luvru, prim\ria parizian\ a decis ca, din aceast\ toamn\,
faimosul turn Eiffel s\ fie `nconjurat
de un perete de sticl\ special\ de 2,5
metri `n\l]ime, conceput contra atentatelor teroriste.
Este un dispozitiv permanent de securitate ce va `nlocui barierele amplasate `nainte de Euro 2016, dezv\luie cotidianul „Le Parisien“.
Aceast\ ini]iativ\ face parte dintr-un
vast plan pentru sporirea securit\]ii,
plan `n valoare de aproximativ 300 de
milioane de euro, urmând s\ se desf\[oare pe parcursul a 15 ani.
Cu aproape [ase milioane de vizitatori anual, turnul Eiffel este un simbol
al turismului `n Fran]a, turism tot mai
amenin]at de seria de atentate jihadiste `nceput\ `n 2015.
„Ced\m `n fa]a psihozei“, au fost de
p\rere mul]i francezi care s-au exprimat pe re]ele sociale [i care, se pare, au
primit foarte prost acest plan dezv\luit
de „Le Parisien“.
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{i a plecat
[i Al Jarreau...
Legendar interpret de jazz [i laureat de [apte ori al premiului Grammy,
Al Jarreau a `ncetat din via]\ duminic\, la vârsta de 76 de ani. O moarte ce
survine la numai o s\pt\mân\ dup\ ce faimosul muzician a fost spitalizat,
fiind extenuat [i silit s\ `[i anuleze turneul `n Statele Unite [i Germania.
~n 50 de ani de carier\, Al Jarreau [i-a construit un
solid renume interna]ional, cu un repertoriu eclectic
ce trecea de la jazz la pop [i de la soul la funk.
S-a n\scut pe 13 martie 1940 `n Milwaukee, fiu al
unui pastor [i al unei pianiste. De tân\r a cântat `n
barurile ora[ului natal, `n timp ce studia psihologia,
iar un succes timpuriu, la clubul Troubadur din Hollywood, i-a adus primul contract cu casa de discuri
Warner Brothers.
A lansat primul album, We Got By, `n 1975, la vârsta de 35 de ani, iar dup\ doar doi ani câ[tiga primul
Grammy din carier\.
Albumul s\u din 1981, Breaking Away (pe care

exist\ [i unul dintre cele mai mari succese din cariera sa, piesa We’re in This Love Together), `i asigur\
renumele interna]ional [i `l face s\ renun]e la orice
barier\ muzical\ [i s\ asocieze pop [i jazz. Jarreau
este singurul vocalist care a câ[tigat premiul Grammy la categoriile jazz, pop [i R&B.
„Fuziunea de jazz, pop [i R&B este un lucru ciudat“, spunea Al Jarreau `ntr-un interviu din 1991.
„De la `nceputul carierei m-am lovit de unele dificult\]i, fiindc\ radiourile specializate `n pop credeau
c\ sunt un jazzman care nu are feeling pentru pop,
iar radiourile black urban nu `n]elegeau r\d\cinile
mele R&B.“

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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n „Trump `nc\ n-a ajuns la nivelul lui Hitler, dar ar putea ajunge“, a declarat Mel Brooks. „Nu m\ tem de Donald Trump, nu cred
c\ e atât de periculos. Cred c\ `i place mai mult s\ se distreze, e un
tip care vrea ca publicul s\-l iubeasc\. M\ tem `ns\ de cei din jurul
lui, cei care `i [optesc `n ureche, cei care i-au [optit `n ureche [i lui
Bush. Sper c\, fiind atât de egomaniac, n-o s\ asculte de nimeni.“
n Cânt\re]ul Yusuf Islam, numele luat de Cat Stevens dup\ ce
s-a convertit la mahomedanism, a discutat cu pre[edintele turc
Erdoğan, la Ankara, despre construirea unei moschei la Cambridge.
„Cambridge este creierul societ\]ii britanice. E important s\ avem
o moschee care reflect\ stilul [i cultura britanic\ `n inima intelectual\ a Angliei“, este de p\rere fostul cânt\re], `n vârst\ de 68 de ani.
n Casa de discuri Universal a pus mâna pe consistenta „rezerv\“
de cântece [i albume compuse de Prince, dup\ ce a ajuns la un
acord cu mo[tenitorii acestuia.
n La peste 60 de ani de la primele s\p\turi la Qumran, `n de[ertul
Iudeei, cercet\torii au descoperit o alt\ pe[ter\ `n care par s\ fi fost
p\strate faimoasele manuscrise de la Marea Moart\.
n Pictorul austriac Gustav Klimt este din nou regele licita]iilor
la Londra, dup\ ce casa Stothesby a anun]at punerea `n vânzare, pe
1 martie, a unui peisaj realizat de acesta, Bauerngarten (1907), estimat la suma de 45 de milioane de
dolari. Un alt tablou de
Klimt, Portretul lui Adele
Bloch-Bauer, a fost cump\rat `n 2006 de magnatul
Ronald Lauder pentru suma de 135 de milioane de
dolari.
n Regin\ ne`ncoronat\
a premiilor Grammy anul
acesta, Beyoncé este dat\
`n judecat\ pentru plagiat
de c\tre sora youtuber-ului
Anthony Barré, pentru c\
vedeta pop ar fi folosit,
f\r\ accept, vocea acestuia pe piesa Formation, `n
2016. Sora lui Barré cere
desp\gubiri de 20 de milioane de dolari.
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E dreptul meu s\ fiu aici
Cotropit de un spirit civic `ntrutotul necaracteristic
sie[i, dar izbitor de similar celui care-l cuprinde `n
examen, când, `n aerul mut al amfiteatrului, unul
dintre colegi `i solicit\ expertiza `ntr-o materie la
care el abia sper\ s\ treac\, Studentul calc\ cu pa[i
nesiguri podeaua scâr]âind\ a trenului, studiind
`mprejurimile cu o tenacitate care probabil i-ar fi
adus adev\rate onoruri academice, dac\ ar fi fost
aplicat\ `n acest scop.
Sabina Cioc`rlie
Studentul, `ns\, nu caut\ glorie. El
e un om ca to]i oamenii, un om
simplu, un om care vrea dreptate,
f\r\ „termeni [i condi]ii“, f\r\ textul de subsol cu caractere mici. De
asta se [i afl\ aici, `n vagonul ticsit
de timp al trenului spre Bucure[ti,
cu perdele de pânz\ gri, care par a
fi fost bej la `nceput, cu compartimente `nghesuite [i murdare, mirosind a praf [i – curios! – fum de
]igar\ [i culoare mai strâmte decât
pantalonii skinny, pentru un oarecare motiv foarte `n vog\ zilele astea. Dar nu se plânge. Cum ar spune taic\-s\u, calul de dar nu se
caut\ la din]i, or biletul a fost dar.
De la stat pentru tân\ra genera]ie
cic\, dar, la cum stau lucrurile, se
pare c\ pentru biletul \sta gratis
are de pl\tit mul]i ani de-acum
`ncolo, deci poate c\ ce spune
taic\-s\u nu e chiar aplicabil.
Ajuns `n fa]a compartimentului, `[i mai verific\ o dat\ biletul [i
intr\, dând respectuos din cap
c\tre oamenii deja a[eza]i, care `i
r\spund zâmbind. Sunt cuprin[i
cu to]ii de o discu]ie aprins\, dar
politicoas\, care pare a anima

`ntreaga `nc\pere. Dar, de[i atmosfera e prietenoas\ [i invit\ la
interac]iune, Studentul r\mâne
observator interesat mai degrab\
decât un interlocutor. Nu-i place
s\ vorbeasc\, de[i subiectul e unul
de interes comun, care pare c\ a
aprins `ntreaga na]iune `n ultimele
zile. Se vorbe[te despre libertate.
Instalat pe cât de confortabil posibil `n scaunul rigid, ascult\ replicile vivace ale copasagerilor [i i se
pare c\ n-a mai auzit cuvinte atât
de vii `n limba asta de când se [tie,
de[i e cea pe care-o aude [i o vorbe[te `n fiecare zi. Sunetele-i
scap\r\ muzical `n urechi [i parc-ar
vorbi [i el, doar ca s\ vad\ dac\ ar
suna la fel. Dac\ da, poate ar vorbi
mai des. Dac\ da, poate ar merge
cu trenul mai des. Din experien]ele lui [i din ale cunoscu]ilor,
mersul cu trenul nu e chiar cel
mai pl\cut fel de a-]i petrece timpul. E notorie lini[tea infertil\ din
compartimentele `nchise aproape
ermetic ale trenurilor ]\rii. Azi
nu pare a fi cazul. Azi lumea vorbe[te dezinvolt\ [i aici, [i `n celelalte compartimente, judecând
dup\ zumzetul general din vagon.
Lumea a `nceput s\ vorbeasc\ iar.

Trec ore [i opriri `n [ir, dar Studentul nu bag\ de seam\ [i, din câte se pare, nici cei de lâng\ el. Sunt
`n continuare absorbi]i cu to]ii de
voia bun\ a dialogului general [i
nu observ\ nici u[a culisant\ deschizându-se, nici siluetele din cadrul ei, acum gol, a[teptând s\ fie
b\gate `n seam\. Cum acest lucru
`ntârzie s\ se `ntâmple, una dintre
noile prezen]e – un b\rbat la vârsta a treia, remarc\ Studentul, ridicând privirea – `[i drege grav vocea, zâmbind ironic la `ntreruperea imediat\ a torentului verbal.
Studentul se uit\ lung la el [i la
persoana de lâng\ el – o femeie
m\runt\, cu p\rul strâns `ntr-un
coc sever [i cu o e[arf\ `ngust\,
ro[ie, petrecut\ peste fruntea
`ncre]it\ `ntr-o grimas\ dezaprobatoare [i legat\ strâns la ceaf\.
Mai v\zuse e[arfe din astea ro[ii
azi, la gar\. Le purtau un grup de
oameni, to]i `ncrunta]i ca femeia
abia ap\rut\, care se urcau `ntr-un
autocar pe al c\rui parbriz era o
coal\ pe care scria „Bucure[ti“.
Femeia avea aceia[i destina]ie cu
cei din compartiment, dar p\rea
dac\ nu str\in\, cel pu]in nelalocul ei `n conjunctura de fa]\.
— Tu.
Toate privirile se `ndreapt\
c\tre Student, surprins c\, pentru
prima oar\ de când a urcat `n tren,
i se adreseaz\ `n mod direct cineva. Ridic\ sprâncenele cu mirare,
a[teptând continuarea.
— Stai pe locul doamnei. Ridic\-te.
Studentul a mai mers f\r\ bilet
pân\ acum. Cu autobuzul prin
ora[, ce-i drept, nu cu trenul, dar

Flirt cu flit
Despre Octav nu se [tiau prea multe. Doar c\ este un b\iat foarte timid
[i c\ are un soi de alergie la soare.
Dar nu din aia cu bube pe piele, ci
una fotoolfactiv\, dac\ am voie s\
spun a[a `ntr-un text care este al
meu [i deci spun cum vreau. Adic\
atunci când privea c\tre soare i se
declan[a reflexul de str\nut. ~l gâdila
ceva `n nas, un fel de furtun\ solar\
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turbionar\ care f\cea ca p\rul din
n\ri s\ vibreze la frecven]a aia de te
face s\ zici hapciu.
Timiditatea `i era cea mai grea
povar\. Dac\ ajungea la mai pu]in
de cinci metri distan]\ de o fat\, se
panica, ro[ea [i de multe ori fugea
pur [i simplu. {i nu c\ nu [i-ar fi dorit o rela]ie. Doar c\ a[a fug unii
b\ie]i timizi. Dar uneori o idil\ apare ca un cumul de factori greu de
controlat [i te p\le[te oricât ai vrea
s\ fugi.
Era o zi cu soare, una din rarele
zile cu soare din acea toamn\ gri.
Mergând chiar cu ochii spre astru,
inevitabil a `nceput furtuna din

[tie perfect implacabila jen\ care
te `ncerc\ atunci când te ia controlorul la `ntreb\ri. Acum simte
doar indignare. A verificat biletul
de mai multe ori – \sta e locul lui.
— Cu tot respectul, nu-i a[a. Biletul e pentru acest loc. Azi diminea]\ l-am cump\rat.
~i `ntinde dreptunghiul de carton controlorului, care, verificându-l, rânje[te mali]ios de sub musta]a grizonant\.
— Nu e valid biletul, copile. Biletele gratuite pentru studen]i au
ie[it din vigoare acum o or\. Ridic\-te, stai pe locul doamnei.
Cuvintele se scurg, parc\, cu
greu din gura cu din]i de culoarea
perdelelor din tren. Sunt rigide,
lipsite de culoare.
— Dar am urcat acum trei ore
`n tren!
Se uit\ alarmat pe geam,
s\ vad\ m\car unde a oprit trenul. Dac\-l d\ acum jos, r\mâne
singur, probabil `ntr-un c\tun

uitat de lume, de felul celor care
nici n-ar trebui s\ aib\ gar\. F\r\
s\ priceap\ ce zice, `l aude pe controlor hodorogind u[or nazal `n
continuare.
~ncearc\ s\-i vorbeasc\, dar
controlorul e de nestr\mutat, o
]ine pe-a lui, zorindu-l pe Student
s\ se gr\beasc\, doar n-o s\-l a[tepte trenul pe el.
— Ia mai taci, dom’le, interjecteaz\ unul din pasageri.
Femeia cu e[arf\ ro[ie pare absolut oripilat\.
— Are bilet, are loc, degeaba
mai parlamentezi tu aici.
Alte voci i se al\tur\. Cuvinte
vii, iar, cuvinte despre libertate.
Studentul le ]ine isonul [i sunetele
lui sunt ca ale lor, vii, rotunde,
agere. Aici, pe scaunul \sta, e locul
lui [i omul cu musta]\ [i din]i de
culoarea perdelelor de tren nu are
ce-i face.
— E dreptul meu s\ fiu aici.

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
nas. Hapciuuuuu! A str\nutat cu
poft\, parc\ savurând momentul.
— S\n\tate! Ai grij\, s\ nu
r\ce[ti.
Ce? Cum? O fat\? O voce de fat\
la mai pu]in de trei metri de mine?
S\ fug! Dar groaza l-a b\tut `n cuie
[i nu putea decât s\ pun\ mâna
strea[in\ la ochi, pentru a-[i z\ri
du[manul. Doamne, cât de frumoas\ i s-a p\rut fata aia, care deja se
`ndep\rtase [i nu mai p\rea un pericol. Oare m\ iube[te? Sigur m\ iube[te, altfel nu `mi vorbea.
I-a dat `n imagina]ia lui mii de
nume [i s-a c\s\torit cu fiecare nume `n parte. Visa re`ntâlnirea `n
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multe variante. Dar [tia c\ nu are
curaj s\ deschid\ gura `n fa]a ei.
Avea nevoie de un plan. Da! Se va
plimba prin zona `n care s-au `ntâlnit [i când va ajunge `n dreptul ei va
str\nuta din nou. Ea `i va spune
s\n\tos [i el `i va spune mul]umesc.
Acel mul]umesc pe care l-a exersat
de mii de ori `n fa]a oglinzii.
Uite-o! {tia c\ nu se poate baza pe
soare, dar se poate baza pe plicul de
piper m\cinat din buzunar. A tras
zdrav\n cu nasul [i, cu o sincronizare perfect\, a str\nutat conving\tor chiar `n dreptul ei.
— S\n\tate! Tot r\cit e[ti?

Of, de ce am fugit? De ce nu i-am
zis mul]umescul \la ap\sat, care urma s\-i sparg\ fetei lac\tul inimii?
Nu, a[a nu se mai poate, trebuie s\
dep\[esc acest blocaj!
{i `n ziua urm\toare, la aceea[i
or\, cam `n acela[i loc, cu nasul umflat [i ro[u, cu c\ile respiratorii iritate de supradoza de piper, c\ nu-[i
permitea un e[ec privind calitatea
str\nutului, s-a proptit `n fa]a iubirii vie]ii lui [i a eliberat cel mai plin
de precipita]ii [i mai conving\tor
str\nut din istoria alergologiei.
— E a treia oar\. Nas `n cur!
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