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„Ai un Cititor Ideal `n minte,
dar nu scrii neap\rat pentru
el, ci pe `n]elesul lui“

Pe lâng\ inimile [i casele oamenilor, se spune despre pisici c\
ar domina lumea [i mai ales internetul. Mai nou `ns\, pisicile
[i-au b\gat coada [i `n literatur\, fiind personaje de romane
sau chiar autoarele lor. Scriitorul Cristian Teodorescu recunoa[te c\ pisica sa Ochi a scris
de fapt ultima lui carte, ap\rut\
la Editura Polirom [i lansat\ pe
20 iunie la Gr\dina C\rture[ti
Verona din Bucure[ti.

» pag. 3

Documentarul
Planeta Petrila
le d\ minerilor
a doua [ans\
Iulia Blaga
Al doilea documentar al lui Andrei D\sc\lescu dup\ premiatul
Constantin [i Elena are privilegiul de a intra nu doar pe HBO [i
HBO Go din 22 iunie 2017 (HBO
fiind coproduc\tor), ci [i `n s\lile
din România, din 23 iunie 2017
(distribuit de Transilvania Film).
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Jeff Lindsay,
Dexter [i
„râsul ilegal“
Drago[ Cojocaru
Creatorul seriei de mare succes
Dexter vine la Ia[i, `n cadrul FILIT,
`n aceast\ toamn\. Citind biografia oficial\ a lui Jeffry P. Freundlich, cunoscut `n `ntreaga lume
sub pseudonimul literar Jeff Lindsay, remarci câte lucruri a f\cut
pân\ când a ajuns s\ cunoasc\
succesul ca scriitor: a studiat teatru, a lucrat ca regizor [i actor, ca
profesor, cânt\re], compozitor,
prezentator de [tiri sportive, buc\tar, detectiv, gr\dinar sau instructor de naviga]ie.

Citi]i relatarea [i interviul realizate de Radu Cucuteanu `n » paginile 8-9
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Documentarul Planeta Petrila
le d\ minerilor a doua [ans\
Al doilea documentar al
lui Andrei D\sc\lescu dup\
premiatul Constantin [i
Elena are privilegiul de a
intra nu doar pe HBO [i
HBO Go din 22 iunie 2017
(HBO fiind coproduc\tor),
ci [i `n s\lile din România,
din 23 iunie 2017 (distribuit de Transilvania Film).

C\t\lin Cenu[\,
Andrei D\sc\lescu,
Ion Barbu [i
Ilinca P\un

Iulia Blaga
Dup\ premiera mondial\ din cadrul prestigiosului Festival IDFA
de la Amsterdam [i dou\ proiec]ii
sold out la Festivalul Transilvania (unde a luat Premiul Publicului), Planeta Petrila a fost lansat `n
19 iunie `n Bucure[ti, la Muzeul
}\ranului Român. ~n fa]a unei
s\li arhipline `n care se g\sea [i
aproape toat\ echipa filmului, au
venit pentru a discuta cu moderatorul Ionu] Mare[: regizorul [i directorul de imagine Andrei D\sc\lescu, monteurii {tefan Pârlog
[i Mircea Olteanu, designerii de
sunet Ioan Filip [i {tefan Ruc\reanu, produc\torul HBO Alina David, produc\torul principal al filmului Anamaria Antoci (care a
produs prin Filmlab, acesta fiind
primul ei documentar), precum [i
protagoni[tii Ion Barbu (recomandat de autor drept „fostul topograf al minei Petrila, actual
artist [i activist fermec\tor“), brigadierul C\t\lin Cenu[\ (lider
sindical al minei Petrila) [i arhitecta Ilinca P\un (reprezentant\ a
unui grup de tineri arhitec]i coopta]i de Ion Barbu pentru un proiect de punere `n valoare a patrimoniului industrial din Petrila,
inclusiv prin organizarea unui
muzeu al mineritului, care s\ p\streze memoria minei vechi de 156
de ani atunci când nu va mai exista minerit `n România).
De ce merit\ v\zut Planeta Petrila? Spre deosebire de Constantin
[i Elena, care era un documentar
observa]ional [i personal (eroii
erau bunicii cineastului), Planeta
Petrila e mai pe gustul larg [i cu o
stilistic\ modern\ (momente timelapse, muzic\ compus\ de Jurjak,
film\ri din dron\ [amd) despre un
subiect de interes mai general –
perspectiva de revigorare a Petrilei prin intermediul artei `n

condi]iile `n care mina era preconizat\ a fi `nchis\ (s-a [i `nchis `n
timpul film\rilor, `n octombrie
2015), iar cl\dirile trebuiau demolate (tot `n timpul film\rilor arhitec]ii au reu[it s\ determine Ministerul Culturii s\ claseze câteva
cl\diri drept monumente istorice). Caricaturistul [i graficianul
Ion Barbu, cunoscut de mul]i ani
drept cel mai important animator
cultural al zonei (brigadierul Cenu[\ l-a numit „cel mai mare om
de cultur\ din Petrila [i cred c\
din toat\ Valea Jiului“), care a organizat din 1987 un cerc de pictur\
pentru copiii din ora[, plus ini]iative care de care mai fistichii, e
personajul central [i de fapt motorul filmului. A[a cum organizeaz\
parade prin ora[ cu tineri purtând
m\[ti ale unor personalit\]i celebre [i pancarte („~n Petrila nu se
vine, din Petrila se fuge“ – Forrest
Gump), tot felul de manifest\ri
(cum e Gala Premiilor Societ\]ii
Civile Petrilene, cu turt\ dulce ca
premiu, ori Festivalul de Teatru
Subteran) sau happening-uri, pe
lâng\ pictatul pe orice zid liber,
tot el a „organizat“ [i cooptarea
lui D\sc\lescu. Cu duhul blânde]ii. Metodic.

Mineri lucrând
ca acum 150 de ani
Iat\ ce a povestit tân\rul regizor
despre racolarea sa: „Am ajuns `n
Petrila `ntâmpl\tor pentru c\ auzisem de la Ion Barbu (pe care-l
cunoscusem cu ceva vreme `nainte) [i eram curios s\ v\d ora[ul, s\
v\d Valea Jiului [i eventual s\ cunosc ni[te mineri, despre care la

vremea respectiv\ [tiam lucruri
nu foarte dr\gu]e. Am ajuns s\-mi
petrec noaptea de `nviere din 2013
la Petrila. Barbu a fost o gazd\ foarte bun\, m-a dus la schitul Densu[, am mâncat, am ciocnit ou\,
dup\ care am vrut s\ plec. Dar el
mi-a spus c\ s\pt\mâna urm\toare un grup de arhitec]i urmau s\
propun\ scenarii alternative la
demolarea cl\dirilor minei, demolare care era hot\rât\ de autorit\]i, a[a c\ am r\mas s\ filmez
cu inten]ia de a face un filmule] pe
care s\-l pun pe Youtube. ~nc\ din
primele zile de filmare mi-am dat
seama c\ domnul Barbu e un nebun `n cel mai frumos sens posibil. Parada cu m\[ti de personalit\]i (de la Iisus la Che Guevara [i
Iliescu) a fost filmat\ `n acele zile,
s-au lansat lampioane `n incinta
minei, scrise cu 100 de poezii –
adic\ lucruri ie[ite din comun pentru mine. Acest declic al meu s-a
produs destul de repede“.
~ntrebat de criticul [i jurnalistul de film Ionu] Mare[ dac\ prin
acest documentar a dorit [i s\
schimbe perspectiva oamenilor
asupra minerilor a c\ror imagine
a fost compromis\ de Mineriada
din iunie 1990, cineastul a recunoscut c\ da: „Minerii \[tia mi-au
câ[tigat respectul. Am b\ut cu ei
din acela[i pet, am fost cu ei `n
subteran unde am trecut printr-un
moment destul de delicat (n.red.:
nu mai mergea fluxul de aer, crescuse concentra]ia de metan) [i
mi-am dat seama c\ ei trec aproape `n fiecare zi prin asta [i c\ 25 de
ani, cât lucreaz\ `n subteran, v\d
moartea de zeci de ori. Când coboar\ la 1.000 de metri adâncime,
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[tiu c\ se poate `ntâmpla ceva [i,
cu toate astea, `[i v\d de munc\,
`[i face fiecare norma care e `ntre
6 [i 8 tone, merg ceas. (...) Nu putem repara ce au f\cut `n anii ’90,
dar nici nu putem r\mâne numai
cu asta“. Eu cred c\ deocamdat\
r\mân cu asta, de[i imaginile cu
munca din subteran, superb surprinse de autor (doar `n 24 de ore
aprobate de conducere, dup\ cereri repetate), `i arat\ pe mineri
lucrând `n ni[te condi]ii ca acum
150 de ani. Oricât de simpatic ar fi
C\t\lin Cenu[\, faptul c\ Mineriada e `nc\ un capitol neclar, pentru
care vinova]ii nu au pl\tit, m\ `mpiedic\ s\ spun ca Andrei D\sc\lescu: „Fiecare merit\ o a doua
[ans\“. Dar pot spune: „Merit\ o a
doua [ans\ dup\ ce se face lumin\
[i vinova]ii vor fi fost condamna]i“. Deocamdat\ n-am auzit vreun
regret sau vreo scuz\ din partea minerilor pentru ce au f\cut `n ’90.

Demersul poetic de
a salva o lume veche
[i atât de compromis\
Brigadierul Cenu[\, despre care
Ion Barbu a spus c\ e primul miner aplaudat sincer din 1990 `ncoace la Bucure[ti ([i care a fost,
da, aplaudat de o sal\ `ntreag\), a
spus cu un u[or umor [i con[tiin]a
faptului c\ minerii au o imagine
nu prea bun\: „Când l-am v\zut pe
Andrei D\sc\lescu alergând de
unul singur prin curtea minei –
chiar nu-l b\ga nimeni `n seam\
pentru c\ se transmisese de sus s\
nu se lase nimeni filmat [i s\ nu
discute cu el –, am zis c\, dac\ tot
urma s\ se `nchid\ mina, ce putea

s\-mi fac\ b\iatul \sta de la Bucure[ti (c\ nu [tiam c\ e din Piatra
Neam])? Am decis s\-l sprijin, [i
nu numai eu, ci `ntreaga echip\
de 60 de oameni cu care am scos
ultima ton\ de c\rbune. L-am acceptat `n sânul nostru [i el ne-a acceptat pe noi a[a cum suntem“. Arhitecta Ilinca P\un ne-a l\murit c\
`n prezent situa]ia de la Petrila e
„foarte tulbure“, pentru c\ autorit\]ile locale refuz\ s\ se implice
`n proiectele de renovare a cl\dirilor clasate monument istoric.
„Demersul nostru a fost de a p\stra câte o cl\dire din fiecare etap\
important\ a dezvolt\rii minei.
Opacitatea autorit\]ilor locale e
extrem de greu de pus `n cuvinte.“
Cât despre Ion Barbu, acesta a
fost ca de obicei scump la vorb\.
Când a fost chestionat `n leg\tur\
cu ce va fi Petrila `n viitorul apropiat, a f\cut o parafraz\ dup\ titlul
clasicului voluma[ comunist Am
t\iat porcul. Cum `l prepar\m?,
ad\ugând: „Din p\cate, re]etele
oferite de autorit\]ile locale ne vor
face s\ arunc\m mâncarea, hrana
spiritual\“.
Lansarea filmului `n preajma
anivers\rii Mineriadei nu e probabil `ntâmpl\toare, dar personal
aveam nevoie de o cât de mic\ trimitere la asta (oricum toat\ lumea se gânde[te la ea când vede
filmul). Trebuie spus c\ miezul filmului e reprezentat, totu[i, de Ion
Barbu [i de demersul lui poetic de
a salva o lume veche [i atât de
compromis\ `n ultimele dou\ decenii. Filmul e povestea unei lumi
care se duce f\r\ s\ se [tie ce va
l\sa `n loc, pentru c\ pop art-ul lui
Ion Barbu nu poate salva tot, dar e
concentrat – a[a modern cum e (`n
contre-emploi fa]\ de sensibilitatea lui D\sc\lescu), pe figura acestui Don Quijote care crede c\ poate planta poezia cu for]a `ntr-o
lume a abisurilor (con[tiin]ei) chiar
[i `n ultimul ceas, când e pe duc\.
Ca s\-i salveze (eu a[ citi r\scumpere) memoria.
Planeta Petrila nu e doar un
film foarte profesionist realizat, ci
e `nso]it [i de un frumos album cu
fotografii realizate de Andrei D\sc\lescu `ntre 7 mai 2013 [i 8 ianuarie 2017. Dup\ proiec]ia de la
M}R, spectatorii au primit `n mod
poetic o sticlu]\ cu un vârf din ultimul c\rbune scos la Petrila `n
2015. O s-o port la gât cu sentimente amestecate.
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Când intri `n blana unei pisici
„Spune]i-mi Ochi. Fiindc\ n-am decât unul. Pe
cel drept. Pe cel\lalt l-am pierdut `ntr-un lan de
porumb unde m-a aruncat o femeie... Când m-am
apucat s\ scriu aceste pove[ti sau ce-or fi ele,
am f\cut-o pentru mine [i pentru pisicile cu
Andra Petrariu
Pe lâng\ inimile [i casele oamenilor, se spune despre pisici c\ ar
domina lumea [i mai ales internetul. Mai nou `ns\, pisicile [i-au
b\gat coada [i `n literatur\, fiind
personaje de romane sau chiar autoarele lor. Scriitorul Cristian Teodorescu recunoa[te c\ pisica sa
Ochi a scris de fapt ultima lui
carte, ap\rut\ la Editura Polirom
[i lansat\ pe 20 iunie la Gr\dina
C\rture[ti Verona din Bucure[ti.
Evenimentul a reunit numero[i
posesori de pisici [i iubitori de literatur\. Pentru c\, nu-i a[a, rar
ai ocazia s\ participi la lansarea
unei c\r]i scrise de o felin\.
A[adar, pisica Ochi i-a avut ca
invita]i la lansare pe Cristian Teodorescu, Octavian Mardale, Nora

care am intrat `n contact. (...) Dar, când Cristian
vrea s\ publice pe numele lui tot ce am scris eu,
asta mi se pare scandalos. Chiar dac\ – aici trebuie
s\-i dau [i lui dreptate – nici un editor din România n-ar accepta s\ intre `n rela]ii contractuale

Iuga, Aurora Liiceanu [i Adina
Dini]oiu, evenimentul fiind moderat de Andreea Chebac. Din spusele celor prezen]i la eveniment,
Ochi (cunoscut\ [i sub numele de
Chioara, f\r\ ca ea s\ se supere)
este un adev\rat talent literar, a[a
c\, de[i a fost prezent\ `n gr\din\,
a refuzat din start s\ dea autografe
sau s\ spun\ dou\ vorbe despre
carte, l\sându-l pe Cristian Teodorescu s\ primeasc\ toate meritele
[i aplauzele `n locul s\u. Iar el spune c\ nu are remu[c\ri `n privin]a
asta [i nici m\car pentru c\ a acceptat drepturile de autor ale c\r]ii
pisicii sale. ~i este `ns\ recunosc\tor [i admite c\ „prima pisic\ din
lume care [i-a scris `nsemn\rile e
Chioara mea“.
Cu toate c\ s-a ar\tat `ncântat
de num\rul mare de iubitori de
pisici prezent la eveniment, scriitorul a precizat c\ nu are de gând
s\ `ntemeieze un club al pisicofililor. {i pentru c\ accesul cu animale de companie a fost strict permis, unul dintre cititorii c\r]ii a
venit `nso]it de pisica sa Rita FavoRita, `n speran]a c\ se va inspira de la Ochi [i va `nv\]a câteva
secrete scriitorice[ti.

Cine e cine
Din spusele lui Teodorescu, Ochi
s-a hot\rât pur [i simplu `ntr-o
sear\ s\ se apuce de aceast\ carte.
Pe care ar fi vrut de fapt s\ o scrie
el [i s\ povesteasc\ despre pisicile
sale, doar c\ Ochi s-a gândit s\ i-o
ia `nainte [i s\ scoat\ ea o carte despre el. A[a-i c\ v-am cam z\p\cit?

Via]a cu pisici e ca o proz\
Dup\ ce a men]ionat c\ `i place cartea pentru c\ `n ea sunt contestate toate stereotipurile legate de pisici, Aurora Liiceanu a povestit
[i despre actuala sa pisic\, numit\ Kaya, despre care spune zâmbind c\ din când `n când se a[teapt\ s\ vorbeasc\. Nora Iuga a
m\rturist c\ `nc\ de la vârsta de trei ani nu a tr\it niciodat\ `n cas\
f\r\ prezen]a unei pisici. Pisica Dracula, ultima, i-a fost al\turi mai
bine de 18 ani, dup\ ce i-a „b\tut“ la u[a apartamentului de la etajul
6, `ntr-un ajun de Cr\ciun. Scriitoarea [i-a amintit de asemenea
cum `n iarna anului 1960, cele 12 pisici pe care le avea `n cas\ i-au
ajutat pe ea [i so]ul ei s\ treac\ cu bine peste iarn\, ]inându-le de
cald. Octavian Mardale a povestit [i el o `ntâmplare din seria via]a
cu pisici, mai exact cum dup\ o noapte `ntreag\ de lucrat la
plan[et\, pisica Sonia i-a lins complet desenul pe care trebuia s\ `l
predea a doua zi unui client. „L-am g\sit gol, r\m\seser\ doar contururile cu tu[“, a povestit acesta amuzat.

cu o pisic\, decât riscând s\ fie taxat drept nebun. Drept care spun aici c\ `i cedez lui Cristian
Teodorescu drepturile mele de autor [i tot ceea
ce decurge din ele pentru acest roman, c\ruia el
i-a dat numele Cartea pisicii.“

Andreea Chebac, Octavian Mardale, Cristian Teodorescu, Aurora Liiceanu, Nora Iuga, Adina Dini]oiu

„Casa Teodore[tilor apare ca
un fel de comunitate shelter, `n
care pisicile intr\, ies, `[i fac via]a, intr\ toate `n tot felul de rela]ii.
Pisica Ochi poveste[te un fel de
saga istoria familiei Teodorescu“,
a spus Aurora Liiceanu, care a recunoscut c\ scriitorul a reu[it s\
se deghizeze foarte bine `n pisic\,
`ntrebându-se deseori atunci când
a citit cartea: „Cine e pisica [i cine
e Cristian?“. De aceea[i p\rere a
fost [i Adina Dini]oiu, care, dup\
ce a salutat `ntoarcerea scriitorului la proza scurt\, a ar\tat c\ este
foarte provocatoare disputa dintre cele dou\ voci care apar `n carte. „E o carte foarte intrigant\,
pare ludic\, dar e dramatic\ uneori [i satiric\. Mi se pare o carte
destul de frust\, nu una delicat\, e
crud\ pe alocuri, pentru c\, stilistic, aceast\ voce a pisicii are o fraz\ foarte scurt\, foarte concis\,
foarte brutal\, cu pu]ine ging\[ii,
nu prea are tandre]uri, a[a cum
ne-am a[tepta de la un personaj pisic\. Este o pisic\ aparte“, a men]ionat jurnalista.
Aurora Liiceanu spune c\ la
un moment dat a `nceput s\-[i
noteze pe o foaie toate numele pisicilor care s-au perindat prin paginile c\r]ii, `ns\ a renun]at atunci
când nu a mai putut s\ ]in\ pasul,
`ndreptându-[i aten]ia doar c\tre
pove[tile spuse de Ochi: „Pisica
poveste[te, gânde[te, mediteaz\
profund despre lumea `n care tr\ie[te, ajunge s\ dep\[easc\ nivelul microcosmic al locului `n care
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st\ [i se mut\ `n zone mult mai
largi, ceea ce d\ farmec c\r]ii [i o
diversitate de puncte de vedere,
care sunt bine`n]eles ale deghiz\rii lui Cristian. {i m\ [i `ntrebam, el a uitat vreodat\ c\ e Cristian sau s-a crezut tot timpul pisic\?“. Iar Cristian Teodorescu a
clarificat lucrurile odat\ pentru
totdeauna: „Eu nu [tiu `n ce m\sur\ pot s\ spun c\ a[ fi Ochiu’,
dar Ochiu’ poate s\ spun\ f\r\ s\
se `n[ele c\ sunt eu“.

O carte scris\ [i
ilustrat\ de pisici
Nora Iuga consider\ c\ pisicile
sunt ni[te fiin]e extraordinar de
complexe [i c\ ar fi n\scute pentru
a fi muze. Sau altfel spus, ele sunt
„mari inspiratoare de poezie“. Numele pisicii Ochi i se pare scriitoarei a fi ciudat, `ns\ afirm\ c\ tocmai de asta `i [i place. „Ochi este
neobi[nuit, iar mie `mi place tot ce
e neobi[nuit. Aceast\ pisic\ este
de fapt fotografia lumii de zi cu zi
`n care tr\im. Toat\ cartea asta pe
care o scrie o pisic\ ne `nva]\ pe
noi, oamenii, s\ revenim la frumos [i la bun“, a spus aceasta, care
poveste[te c\ atunci când a v\zut
coperta c\r]ii, prima sa reac]ie a
fost s\ o s\rute pe pisica „ciclop“.
„Eu nu am v\zut o carte mai elegant\, este de o frumuse]e extraordinar\, nu numai ca scriitur\, ci [i
ca obiect. Am avut senza]ia c\ am
`n mân\ un giuvaier“, a spus poeta
felicitându-l pe Octavian Mardale,

ilustratorul C\r]ii pisicii. De altfel, to]i cei prezen]i la eveniment
i-au dat dreptate.
Lui Mardale nu i-a fost `ns\
greu s\ le deseneze, a[a cum a
m\rturisit chiar el, pentru c\ de
mic a fost `nconjurat de pisici:
„Cu mai toate am desenat `n bra]e, unele `mi st\teau pe plan[et\,
iar asta, ultima pe care o am
acum, `mi st\ `n poal\ [i desen\m
`mpreun\. A[a c\, dac\ e s\ m\ joc
[i eu pu]in, pot spune c\ Ochi a
scris cartea, iar pisica mea a ilustrat-o“. Cristian Teodeorescu a
vorbit [i el despre fericirea pe
care a sim]it-o atunci când a v\zut
primele desene [i a recunoscut c\
jum\tate din cartea sa este scris\
sub influen]a lor. „De data asta,
ilustratorul e cel care i-a mai dat
niscai idei autorului, fiindc\ desenele lui Octav nu sunt ilustra]ii,
sunt ni[te comentarii ale textului“, a ]inut acesta s\ precizeze.
Mardale a mai povestit c\ Teodorescu a avut mân\ bun\, pentru
c\, dup\ ce a v\zut primul exemplar al c\r]ii, s-a trezit la atelierul
s\u cu 12 pisici. A[a c\ „de acum
`ncolo am s\ ilustrez numai c\r]i
cu femei [i bani“, a râs acesta.
A[adar, c\r]ile se scriu altfel cu
pisicile `n bra]e, la fel cum se fac [i
desenele. „Atunci când te `ntorci
nervos de pe unde te `ntorci [i dai
cu ochii de ele, te calmezi, `]i dai
seama c\ nu e chiar a[a de r\u ce
]i s-a `ntâmplat [i, una peste alta,
`]i vine cheful de glum\ [i de lucru“, crede Cristian Teodorescu.
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Scrisoare c\tre Mihai Radu
Romanul Extraconjugal a fost publicat la Editura
Polirom `n 2017.

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Drag\ Mihai, am citit Extraconjugal [i, cum [tii deja, fiindc\ ]i-am
spus-o de la obraz când ne-am
`ntâlnit pe strad\, cred c\ e cea
mai bun\ dintre c\r]ile tale de
pân\ acum. N-a[ vrea s\ te `ntristeze aceast\ ierarhie, fiindc\ ea
nu `nseamn\, pân\ la urm\, nimic –
e numai o p\rere. Sunt, totodat\,
destul de sigur c\ ne vei da c\r]i
`nc\ mai bune decât aceasta. Uite,
te profe]esc.
}in s\ `]i fac [i o confesiune:
dac\ nu era vorba despre dumneata nu cred c\ a[ fi `naintat `ntr-un
roman care are totu[i `n centrul
lui via]a unei familii.
Mie `mi plac alte c\r]i: cele cu oameni singuri, cele cu dezr\d\cina]i,

cu proscri[i, cu fanatici, cu curve
f\r\ sc\pare, cu clovni mereu pe
drumuri, cu c\l\tori care nu ajung
nic\ieri, dar nici nu se `ntorc
acas\, fiindc\ acas\ nu mai exist\,
dac\ a existat vreodat\, cu oameni
care au rupt definitiv cu trecutul.
Cronicile de familie, afacerile de familie (cu atât mai mult dac\ afacerile sunt intime), `ns\, nu.
{i mai e [i fraza cu care deschizi, cu puterea unui nebun de
alb: Ieri am aflat c\ mama are o
boal\ cu transmitere sexual\. A[adar o s\ te mai [i duci `ntr-o zon\
`n care nu mi-a pl\cut niciodat\ s\
ajung: `n cutia neagr\ care r\mâne dup\ orice familie care se zdrobe[te de realitate. Ocolesc aceste

teritorii [i o fac, fire[te, strict din
la[itate. Dumneata, `ns\, ai avut
curajul. Ai scris o carte foarte curajoas\, prietene. Iar ritmul ei este
`ns\[i ritmul vie]ii adev\rate, ceea
ce, nu-]i ascund, m\ `ngroze[te.
Sper, de aceea, c\ ai avut puterea
unei fic]iuni care s\ semene foarte
bine realit\]ii. Sper c\ ai inventat
grosolan – am motivele mele pentru care trag aceast\ n\dejde, [i nu
e locul aici s\ le dezvolt. }in mai
mult la dumneata ca om decât la
c\r]ile dumitale, oricât de mari.
{tii ce mi-a pl\cut? Experien]a
paternit\]ii din Extraconjugal. Na[terea lui Ve este cel mai frumos
capitol despre na[terea unui om
care s-a scris vreodat\ `n literatura român\ pe care o cunosc.
Cunosc bini[or via]a `ntr-un ora[
mic, mai [tiu ce `nseamn\ dorin]a
unei evad\ri. Ora[ul dumitale, T.,
este, de asemenea, cel mai frumos
ora[ mic pe care l-am citit vreodat\ `n limba român\. Ai scris
grozav adolescen]a `ntr-un asemenea loc! A[a e – e greu [i s\ cumperi o cutie de prezervative de la

Agentul de vânz\ri,
poetul [i via]a
Dup\ `ntâlnirea de zece ani de la
sfâr[itul liceului, cei doi buni prieteni – chiar de nedesp\r]it pe-atunci –
realizeaz\ c\ ar mai fi timp de o
vorb\ `n plus. Doar nu se mai v\zuser\ de la citirea rezultatelor de la
BAC, când via]a i-a `mpr\[tiat pe
to]i ca pe puful de p\p\die. Fiecare
tr\ie[te [i are un rost `n alt\ parte.
— Hai, bem o bere, mo[ule?
`ntreab\ agentul.
— Ar mai fi o or\ pân\ la autobuz. Hai!
— Te-a[ repezi eu cu ma[ina, dar
am un biznis mai pe sear\. Muncesc, mo[ule, zi [i noapte, nu ca
al]ii. I-ai v\zut pe ceilal]i? Care mai
de care, purt\tori de hârtii prin corpora]ii sau bugetari nenoroci]i! Iar
eu muncesc s\ le pl\tesc lor salar.
Barul e pustiu, `[i trag scaune,
comand\ câte o bere.
— P\i, mo[ule, mi-am tr\it tinere]ea cu colegii \[tia, am fost frate

cu mul]i din ei, dar eu, `]i spun
drept, nu-i `n]eleg. Nici n-a[ avea
r\bdare s\ frec menta, s\ nu [tiu
prea bine ce fac, s\ iau un ban
de doi lei.
— Ei, nu chiar to]i freac\ menta.
Alea dou\ din banca din fa]\ au
ajuns profesoare, colega din spatele
nostru e judec\toare... Bobi]\ a inventat jocul \la pe calculator, nu
cred c\ face doar un ban de doi lei.
— Tot caca-maca — frec]ie,
mo[ule! Nu face nimeni nimic concret. Auzi, jocuri! P\i ce om serios
se ocup\ de jocuri pe calculator? Uite, eu joc jocuri pe calculator ore
`ntregi [i-]i pot spune, c\ m\ pricep.
Sunt jocuri cu sutele de mii. Bobi]\
a fost doar `n echipa interna]ional\
care a scos o mizerie de puzzle game
jucat de babe, nici m\car un shooter ca lumea... Iar profesorilor [i
judec\torilor le pl\tesc eu salar de

la privat, ni[te putori! {coal\ de doi
lei, justi]ie de c\cat — tu nu vezi
cum e ]ara asta?... Mo[ule, dar s\
trecem, d\-i `n m\-sa, hai s\ vorbim
despre noi... M-ai l\sat masc\?
S-ajungi tu poet! N-a[ fi pariat `ntr-o
mie de ani.
— Ei, nu-s poet, doar am scris
trei c\r]i de poezie.
— Bun, [i ce salar ai?
— N-am salariu.
— {i din ce tr\ie[ti?!
— Din lecturi publice, din burse,
c\l\toresc mult. Mai [i muncesc pe
unde c\l\toresc.
— Ce munce[ti?
— Ce prind. Sp\l [i vase `n restaurante, dac\ e cazul.
— Doamne fere[te! N-a[ face asta
`ntr-o mie de ani. {i pe unde ai
fost? Ai apucat [i tu vreodat\ un
concediu meseria[ `n Bulgaria, `n

farmaciste pe care le cuno[ti de
când nu [tiai s\ mergi.
Robert Nicula, personajul dumitale, mai e cum mai e, `ns\ ce personaj e Oana (ajungi s\ o visezi noaptea, chiar dac\ nu mai e[ti tân\r)!
Dar – dintre to]i – preferatul
meu este Lone. De ce anume Lone,
nu-]i voi scrie, fiindc\ sunt cuvinte pe care e mai bine s\ le auzi, nu
s\ le cite[ti.
Prietene, cartea dumitale mi-a
l\sat câteva idei, deloc slabe, la care
m\ gândesc mult. M\ gândesc tot
mai mult la adolescen]\ ca la `nmormântarea copiilor care am fost.
{i, mai ales, m\ gândesc la lumea asta ca un puzzle, un puzzle care are `ns\ resturi, piese care nu se
potrivesc nic\ieri. Poate c\ gre[esc,
dar cred c\ e chiar ideea dumitale
de baz\ `n Extraconjugal, dincolo
de nostalgie [i amantlâcuri, dincolo de cinism [i dramolete. Resturile. Piesele nu lips\, ci `n plus.
Mihai, cartea dumitale are un
loc [i un timp [i are oamenii acestui timp (B\r\ganul [i Marele Ora[,
sfâr[itul Partidului Unic [i anii
recen]i). Pân\ aici e literatur\, [i e

bine c\ e a[a. Dar dumneata – râzând – cobori pân\ `n subteranele
omului [i sco]i de acolo inima lui
neagr\ [i ne-o arunci pe mas\, nu
ca o palm\, dar nici ca o concluzie.
Iar asta nu mai e literatur\. E altceva, mai mult decât literatura,
mai mult decât filosofia (Robert
Nicula al dumitale e, totu[i, mai
ales filosof).
M\ tem de aceea c\, plecând
atât de departe, ai descoperit un
continent nou, dac\ nu o planet\
nou\, [i c\ va mai dura mult\ vreme pân\ vom afla unde, de fapt,
ai ajuns.

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
Antalia sau `n Grecia la all-inclusive? Ai v\zut Parisul?
— P\i, la Paris, Londra sau Berlin am stat cu burs\ luni `ntregi.
Nici nu prea m\ mai intereseaz\ locurile astea.
— Dar ce locuri te intereseaz\ pe
tine, mo[ule?
— Altele. Am fost la pas prin India, Nepal, Bolivia, Coreea de Sud,
Tunisia...
Agentul ia o pauz\ s\ mai comande un rând de bere.
— Dar cine puii mei d\ burse `n
Bolivia? C\ m\ fac [i eu poet!
— Or fi [i burse, nu [tiu, dar eu
am fost pe banii mei acolo. Nici nu
e a[a scump, dac\ te interesezi din
timp de bilete de avion [i dac\ chiar
vrei s\ vezi locurile alea. Numai s\
nu ai preten]ii la all-inclusive...
Apoi s\ [tii c\ nu-i chiar a[a u[or s\
fii poet, nu orice poet prinde burse.
— Ei, c\cat! Dou\ vorbe, trei lulele, scâr]a-scâr]a pe hârtie [i gata-i

cartea. Sunt vechiul t\u prieten, nu
m\ aburi... Copii ai?
— Nu.
— P\i, vezi, habar n-ai despre ce
vorbe[ti. Asta-i via]a, s\ faci copii,
s\ te chinui cu ei, s\-i duci la cursuri
de karate [i de pian [i s\ le la[i ceva
`n urm\. Nu s\ umbli lela f\r\ rost.
S\-]i faci o vil\ din c\r\mid\, nu
BCA, cu mâna ta, s\ ai o ma[in\ ca
lumea cu motor m\car de 2.0, s\
mergi `n concediu la all-inclusive.
Uite, eu `mi permit asta. C\ muncesc. Eu `mi iau mia de euro la plic
pentru fiecare cas\ vândut\... {i am
doi copii... Tu [tii câte case am vândut eu?... Dou\zeci [i trei numai
anul \sta. Banu’ meu direct la plic,
nu dau socoteal\ la nimeni. {i de-asta n-am timp, c\ muncesc... La ce
via]\ am eu, a[ putea scrie [i un roman. Dar am familie, n-am condi]ii
[i nici timp de a[a prostii... Hai c\ —
insist, te rog, las\ portofelul! — fac
eu cinste cu berea!

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro
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Jungla urban\
Merg eu lini[tit pe strad\, când deodat\ aud `n spatele meu un ]ârâit strident. Strident [i enervant. O
sonerie de biciclet\. ~ntorc capul [i v\d un \la colorat,
cu o casc\ tip cap de viespe verde-brotac [i colan]i
portocalii, c\lare pe o biciclet\ cromat\, nichelat\,
cu [aua `ngust\. Insul parc\ tocmai picase din Tour
de France pe trotuarul nostru umil.
Mi-a devenit brusc antipatic. Oricum nu m\ omor dup\ b\rba]ii `n
colan]i dac\ nu-s balerini la oper\
sau actori `n piese elisabetane,
darmite când m\ ]ârâie pe trotuar
cu zdr\ng\neaua de la biciclet\.
Ridic mâinile a exasperare – cum
ar veni, care-i problema? „Sunte]i
pe pista mea de biciclete“, zice \la.
„Ba nu“, zic eu, „pista `ncepe uiteacolo“. {i ar\t cu mâna marcajul,
la vreo 20-30 de metri `n fa]\. Fiindc\, `n `n]elepciunea lor, administratorii ora[ului au desenat
piste de biciclete pe trotuar a[a

cum au apucat: 200 de metri aici,
pauz\, al]i 100 de metri mai `ncolo,
alt\ pauz\. „{i eu pe unde vrei s\
m\ duc?“, se enerveaz\ balerinul
cu casc\ ]uguiat\. Aveam dou\
r\spunsuri: unul neao[ [i grosolan, legat de originile fiec\ruia
dintre noi, [i altul decent, formal
[i legal: acolo unde nu exist\ piste
de biciclet\, cicli[tii vor circula pe
carosabil. Pe [osea.
{tiu, [tiu: a[a cum ]\ranii erau
odinioar\ sarea p\mântului, bicicli[tii sunt azi sarea asfaltului.
Ei lupt\ `mpotriva polu\rii urbane,

se deplaseaz\ eco [i reduc aglomera]ia de pe [osele, spre deosebire
de neru[ina]ii de [oferi, care mai
[i blocheaz\ pistele ciclabile cu
ma[inile lor. Dar oameni suntem
cu to]ii, [oferi, bicicli[ti sau pietoni. Lupt\m cu to]ii pentru supravie]uire `n aglomera]ia urban\.
Doar c\, de când mersul pe biciclet\ `ncepe s\ fie perceput ca o
form\ de activism social, nu ca o
simpl\ form\ de deplasare dintr-un
loc `n altul, iar bicicli[tii devin un
fel de emblem\ a culturii urbane
responsabile, a crescut [i stima de
sine a acesui clan urban. Ba chiar,
cum se `ntâmpl\ de obicei, a `nceput s\ dea pe de l\turi. E-adev\rat,
`n România bicicli[tii sunt mai
oropsi]i decât `n ]\rile mai vestice. Ceea ce lor, acestei elite pe
dou\ ro]i, nu li se pare corect [i firesc. {i-atunci, printr-un fel de lege nescris\, dar acceptat\ [i aplicat\ tacit, la fel ca aceea care le

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

permite [oferilor s\ parcheze oriunde, bicicli[tii au ocupat [i ei trotuarul – sau ce a mai r\mas din el.
{i, `n fa]a pietonului de rând, `l iau
`n st\pânire atâta cât pot – adesea
cu aceea[i arogan]\ de [ofer.
Eu `nsumi sunt când pieton,
când biciclist, circul a[a, `ntre
specii. Ca pieton, nu o dat\, la câte
un col] de strad\, m-am trezit cu
câte un biciclist care vira `n tromb\ [i m\ rata la musta]\ cu ghidonul. ~ntr-o diminea]\ unul dintre
ace[ti eroi eco ai urbei a lovit-o
destul de zdrav\n pe Alina – tot pe
trotuar – [i a doborât-o la p\mânt,
dup\ care a pedalat vioi mai departe. Iar acum câteva s\pt\mâni
un copil lovit de o biciclet\ pe trotuar a ajuns la spital cu contuzii
serioase. Biciclistul a fugit [i n-a
mai fost g\sit nici azi.
Asta e de fapt sursa irit\rii mele de-acum: am remarcat c\ `n

ultima vreme s-au `ndesit accidentele provocate de bicicli[ti pe
trotuare. Aici nu-i vorba nici de
civism, nici de ecologie, nici de
drepturi sau legi. Pân\ la urm\ e
doar o `nfruntare veche de când
lumea `n regnul animal. Marile
carnasiere, ma[inile, domin\ jungla urban\, ocup\ ce teritoriu vor
ele [i alung\ pe oricine din calea
lor. ~n urma acestora, strecurându-se pe unde mai r\mâne loc, vin
pr\d\toarele mici, cu mai pu]ine
ro]i, care `[i revendic\ trufa[e teritoriul atunci când nu se confrunt\ cu vreun Jeep sau Hummer [i, din când `n când, dau iama
`n ierbivorele de pe trotuar. La
cap\tul lan]ului trofic, mai mult
mânca]i decât mânc\tori, sunt
pietonii, cei vâna]i de toat\ lumea,
[i de lei, [i de [acali, [i de tigri, [i
de dingo `n colan]i. Iar via]a urban\ merge mai departe.

Dragnea, cel mai tare agent
electoral pentru Iohannis
Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~n afar\ de ale[ii PSD [i de vreo
câ]iva anali[ti de cas\ ai s\i, nimeni nu i-a luat ap\rarea lui Liviu Dragnea. Nimeni.
La rându-mi `ncerc s\ caut argumente `n favoarea deciziilor
lui, dar nu prea le g\sesc. Chiar
vreau s\-l ap\r pe [eful PSD, dar,
orice a[ spune `n favoarea sa, m-a[
umple de penibil.
Ce-o fi fost `n capul liderului
PSD atunci când s-a aruncat cu
capul `nainte `n urm\ cu vreo zece zile? Cum s-a putut gândi c\ face târgul \la p\gubos cu UDMR
f\r\ s\ `i sar\ lumea `n cap? R\mân la p\rerea c\ nu la mo]iunea
de cenzur\ a pierdut PSD cele mai
multe puncte, ci pe social-democra]i `i ustur\ cel mai tare modul
tic\los `n care [i-au negociat salvarea cu UDMR.
De unde inabilit\]ile astea la
un lider PSD cu atâta experien]\

politic\? Care e adev\ratul Dragnea? Cel de anul trecut din campanie, când s-a comportat irepro[abil,
sau cel de anul \sta, când parc\ [i-a
pierdut min]ile?
Liviu Dragnea este cel pe care `l
vede]i azi. Sau cel pe care l-a]i v\zut
`n ianuarie, la OUG 13, când se ascundea dup\ Florin Iordache.
Anul trecut era `n stare s\ fac\
orice pentru a câ[tiga alegerile.
{i-a ascultat orbe[te consilierii de
imagine, n-a deraiat un milimetru, a fost conving\tor, iar `ntregul PSD a avut o campanie ca la
carte. Probabil c\ victoria deta[at\ a PSD este una dintre cauzele
c\derii sale inexplicabile din ultimele [ase luni.
Când crezi c\ ai suficient\ putere [i c\ po]i face orice, sunt [anse s\
pierzi tot. Nu e valabil doar `n politic\, ci [i `n via]\. Dragnea a incendiat guvernul, a stins cu greu focul,

iar pagubele sunt imense. Mai are
sau nu majoritate PSD `mpreun\
cu ALDE? Greu de spus. Au fost 241
de voturi `n favoarea mo]iunii.
PSD+ALDE `nsemna 247 de voturi
`naintea crizei Grindeanu. ~ns\ [i
cele 241 de voturi pro-mo]iune sunt
ob]inute cu sprijinul celor 15 parlamentari ai minorit\]ilor care s-au
aflat `n sal\ la mo]iune. Poate au
votat cinci, [apte sau 11 mo]iunea,
n-avem de unde [ti, dar `n mod cert
PSD [i ALDE au cel mult o majoritate la limit\. ~n [ase luni s-a pr\bu[it cerul peste paradisul cuplului Dragnea-T\riceanu. E [i asta o
performan]\.
Ce urmeaz\? R\spunsul nu e la
PSD, ci la pre[edintele Klaus Iohannis. Dac\ [i-ar propune, probabil c\ PSD ar fi m\turat de la guvernare. 241 de voturi nu `nseamn\
nimic `n ecua]ia guvern\rii, iar
[eful statului `nc\ n-a mi[cat vreun
deget `n criza pesedisto-pesedist\.
Dac\ vrea s\ joace, atunci PSD
pleac\ `n opozi]ie. Iohannis poate
influen]a bun\ parte dintre parlamentarii de la minorit\]i. Poate da
[i un semnal grup\rii PSD-Ponta-
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Grindeanu, care `n mod sigur va
`ncerca s\-l faulteze pe Dragnea.
Dar Iohannis nu e Traian B\sescu. Nu va asculta nici cântecele
de prin PNL, care anun]\ iminenta
venire la guvernare a liberalilor.
Iohannis este con[tient c\ o majoritate PNL-USR-PMP-UDMR-Pontaminorit\]i e o glum\. Logica politic\ spune c\ PSD-ALDE trebuie
l\sate `n continuare s\ guverneze,
eventual cu minorit\]ile. C\ Ponta
va `ncerca `n continuare s\ sl\beasc\ PSD e problema lui. Nu a
pre[edintelui Iohannis, de[i sigur
nu-i displace când vede b\t\lia din
interiorul social-democra]ilor.
Pe lâng\ calculul aritmetic legat
de majoritate, Iohannis mai are o
problem\: preziden]ialele din 2019.
Ce [anse ar mai avea Iohannis s\
câ[tige al doilea mandat dac\ ar gira o majoritate f\cut\ la repezeal\,
din [ase grup\ri politice? Cât de
stabil\ ar fi o asemenea guvernare?
Vi-l imagina]i pe Traian B\sescu
s\ stea lini[tit? Crede]i c\ UDMR
vine la guvernare doar s\ asigure
voturile pentru noul guvern al
PNL? Dar oamenii tineri [i nelini[ti]i din USR vor sta pe tu[\ când

s-ar lua o decizie la limit\ de c\tre
executiv? Nu [tiu câ]i `[i mai amintesc de COCOPA-urile din vremea
CDR. Erau celebrele comitetele de
coordonare parlamentar\. Un dezastru. La fel ar fi [i cu alian]a conjunctural\ anti-PSD.
Dac\ vrea s\ vin\ la putere, PNL
trebuie s\ câ[tige ni[te alegeri. Cu
20 la sut\ `n Parlament nu po]i emite preten]ii s\ conduci un guvern
puternic. Iar varianta de a racola
tr\d\tori de la PSD ar fi [i mai
proast\. Dac\ PSD s-ar fi rupt, iar
Noua Stâng\ ar fi avut 15-17 la sut\
pondere `n Parlament, atunci poate
ar fi fost o solu]ie, dar nici `n acest
caz nu am fi vorbit de o coali]ie serioas\, ci doar de o formul\ `ncropit\ la repezeal\.
Vom afla s\pt\mâna viitoare ce
vrea Klaus Iohannis. ~ns\, dac\ va
merge pe solu]ia unui premier
PSD-ALDE, nu trebuie s\ accepte
orice nume. De fapt asta e miza.
PSD pare s\ fie `n u[or avantaj `n
Parlament, dar nu mai are credibilitate. Dragnea nu poate negocia de
pe pozi]ii de for]\, iar Iohannis va
specula momentul favorabil. Dar,
dac\ Dragnea `ntinde coarda, se poate `ntâmpla orice.
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Biografia unei orchestre

O istorie la `mplinirea a 175 de ani
de la constituirea Orchestrei
Filarmonice din Viena
Dou\ din marile orchestre simfonice ale lumii `[i serbeaz\ anul acesta aniversarea
a 175 de ani de la `nfiin]are. Atât Orchestra Filarmonic\ din New York, cât [i cea din
Viena au pus pe pia]\ cu acest prilej mari compila]ii ale unor `nregistr\ri faimoase.
Edi]ia aniversar\ de 175 de ani a New York-ului, publicat\ de compania Sony, reune[te 65 de discuri, cu dou\zeci de `nregistr\ri pentru prima oar\ pe CD [i alte 15
pentru prima oar\ autorizate oficial, toate remasterizate dup\ sursele originale
p\strate, benzi master sau discuri, cu tehnologia 24bit/192 kHz. Edi]ia similar\
vienez\, ap\rut\ sub eticheta Deutsche Grammophon, este ceva mai pu]in generoas\, numai 44 de discuri, c\rora li se adaug\ un DVD, toate `nregistr\ri binecunoscute, chiar dac\ unele devenite, cu trecerea timpului, mai pu]in disponibile.
~n schimb, orchestra vienez\ s-a bucurat anul acesta de interesul editorilor de carte.
Dou\ volume au ap\rut `n ultimele luni, cel mai interesant p\rându-mi-se cel semnat de cercet\torul [i criticul muzical francez,
doctor `n studii germanice, Christian Merlin, cu titlul Filarmonica
din Viena. Biografia unei orchestre (Le Philharmonique de
Vienne. Biographie d’un Orchestre), un volum masiv de 574 de
pagini, publicat la Editura Buchet-Chastel a grupului editorial
Libella. Christian Merlin este un
nume bine-cunoscut `n lumea
muzicii, atât gra]ie cronicilor sale
din „Le Figaro“ [i emisiunilor de
la France-Musique, cât [i, `ntre
alte lucr\ri, pentru dic]ionarul
publicat `n 2013, tot la editura
Buchet-Chastel, consacrat marilor dirijori ai secolului trecut
(Les Grands Chefs d’Orchestre du
XXe siecle).
Pentru cititorul român, autorul
cap\t\ un plus de interes de la prima pagin\ a volumului, cea pe care
st\ `nscris\ dedica]ia sa: „Memoriei

bunicului meu, Charles Bernard,
care nu a [tiut niciodat\ exact dac\
a fost `nainte de toate român, evreu
sau austriac, [i care, originar din
Bucovina, `[i spunea «Bukowiener», `n loc de «vienez»...“.
Christian Merlin noteaz\ fascina]ia permanent\ pe care o exercit\ Orchestra Filarmonic\ din
Viena, cea mai mediatizat\ [i `nconjurat\ de fantasme orchestr\
clasic\ a lumii, subiect de scrieri
hagiografice [i, nu o dat\, `n umbra unui soi de „complezen]\ sau
de t\cere vinovat\“ fa]\ de subiectele deranjante. Exemplul pe care
`l d\ autorul, deja `n introducere,
este cel al memoriilor prim-violonistului Walter Barylli, care evoc\
[ansa formidabil\ de a se fi al\turat
de foarte tân\r orchestrei, `n 1938,
dar care omite s\ explice [i motivele pentru care ap\ruse brusc o
serie de posturi vacante `n momentul Anschlussului.
Dac\ majoritatea istoriilor orchestrelor celebre pornesc de la o
abordare comun\, sub acelea[i
unghiuri, vorbind despre dirijorii
ce s-au succedat, despre repertoriu [i aspectul institu]ional, cea pe
care o propune muzicologul francez este una original\. Dup\ spusele lui: „convingerea noastr\ este
c\ o orchestr\ nu exist\ decât prin
membrii ei. (...) Ne-am fixat ca
obiectiv s\ invers\m perspectiva
[i s\ lu\m ca punct de plecare nu
istoria orchestrei ca o entitate abstract\, ci aceea a muzicienilor ce
au format-o“. ~n consecin]\, Christian Merlin [i-a `nceput demersul
`n arhive prin stabilirea fi[elor individuale ale muzicienilor, de la
crearea orchestrei `n 1842 [i pân\ ast\zi, stabilind ceea ce el denume[te

o „genealogie“ a membrilor Filarmonicii, nu numai `n sensul succesiunii `n familie a muzicienilor, ci [i
al succesiunii lor la fiecare pupitru.
Demersul s-a dovedit dificil, explic\ autorul, deoarece `n registrele p\strate `n arhivele Orchestrei Filarmonice figureaz\ doar
numele titularului unui pupitru,
f\r\ s\ fie men]ionate [i ierarhiile; nu se poate [ti cine a fost un «alto solo», un al «doilea clarinet»
sau al «treilea cornist». Motivul,
explic\ el, este c\ `n sânul Societ\]ii Filarmonice Vieneze toat\ lumea este egal\. Doar `n cadrul Orchestrei Operei din Viena apar [i
sunt men]ionate pozi]iile ierarhice. Cele dou\ forma]iuni, cum
se [tie, se suprapun, dar statutele
lor sunt diferite. Membrii Orchestrei Operei sunt pl\ti]i de statul
austriac, `n timp ce instrumenti[tii Orchestrei Filarmonice formeaz\ o asocia]ie de drept privat,
care d\ concerte simfonice. ~n aceast\ calitate, ei nu primesc salarii
lunare, ci `[i `mpart „re]etele“ concertelor date (de unde, de-a lungul
istoriei, [i numeroase invidii, dispute [i compromisuri de ultim\
or\). Cum precizeaz\ autorul,
„condi]ia prealabil\ pentru a deveni membru al Filarmonicii este
s\ te integrezi `n Orchestra Operei,
acolo unde sunt atribuite func]iile
ierarhice, este fixat efectivul `n
func]ie de aloca]iile bugetare [i
unde se organizeaz\ concursurile
de recrutare“.
Christian Merlin `[i propune, de
asemenea, pe baza genealogiilor
pe care le stabile[te, s\ examineze
no]iuni ca „memoria sunetului“
sau „identitatea colectiv\“ a Orchestrei. Prima este important\,
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Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

subliniaz\ el, pentru forma]iuni
care revendic\ „o specificitate sonor\ imemorial\“ – [i vienezii se
revendic\ descenden]i `n linie direct\ ai lui Beethoven, Brahms [i
Bruckner. Cea de-a doua este important\ pentru a se ap\ra de primejdiile epocii actuale, „mondializarea, uniformizarea sunetului,
interna]ionalizarea repertoriului“.
Membri de frunte ai Filarmonicii s-au ar\tat preocupa]i de aceste aspecte de-a lungul timpului.
Alexander Wunderer, un prim solist fagot, scria `n 1947: „Suntem descenden]ii acelora care [i-au primit
educa]ia muzical\ de la Beethoven.
Brahms [i Bruckner [i-au scris
simfoniile cu gândul la sunetul orchestrei noastre“. Mai aproape de
timpurile actuale, `n 1990, violoncelistul de origine ceh\ Friedrich
Dolezal insista pe alt aspect al identit\]ii unice a Orchestrei: „Motivul

unit\]ii stilului vienez al corzilor
pare s\ rezide `n subcon[tient. Nu
se cânt\ vienez, e[ti vienez“.
Christian Merlin, a c\rui carte
este pasionant\ – [i mi-ar pl\cea
s\ revin asupra unor exemple [i
detalii pentru diverse epoci ale istoriei – afirm\, sigur de el, `ntr-o
concluzie preliminar\ a studiului
s\u, la origine o lucrare de doctorat: „Am ajuns la convingerea c\
Filarmonica din Viena a fost la
origine o comunitate pluricultural\ [i multietnic\, ce a reu[it `n
integrarea diferitelor componente
ale Imperiului Habsburgic, f\când abstrac]ie de originile lor.
Cu timpul [i cu ascensiunea na]ionalismului s-a impus o concep]ie
`ngust\ [i [ovin\ a identit\]ii vieneze. ~n ultimii ani, pare s\ se
revin\ la modelul integrator care
re`nnoad\ lucrurile cu epoca fondatorilor Orchestrei“.
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Freelancing `n UK
O recent\ c\l\torie `n
Marea Britanie m-a pus `n
leg\tur\ cu câ]iva actori
care [i-au `ncheiat studiile `n România, dar au traversat Canalul Mânecii cu
dorin]a de a se lansa `n
Regat. Diferen]ele de sistem educa]ional [i de
metod\ sunt evidente,
dar nimic nu-i descurajeaz\ pe aspiran]ii la gloria artistic\.

~nainte de a decide s\ se stabileasc\ `n UK, Beatrice E. a participat la mai multe workshopuri
sus]inute de arti[ti [i de mari
profesori de actorie, pl\tite din
salariul ei de actor `n România, [i
a aplicat de mai multe ori la master. Concomitent, [i-a perfec]ionat accentul, `ncercând s\ scape
de nuan]ele acelea specifice unui
nativ din Estul Europei, pe care
britanicii le sesizeaz\. I-au trebuit câ]iva ani [i o mul]ime de
probe eliminatorii pân\ când a
fost acceptat\ la Drama Studio
London. Cu tax\, desigur, pentru
c\ `n Marea Britanie, de[i exist\
un sistem bine pus la punct de
burse [i `mprumuturi guvernamentale sau bancare de sprijin,
studiile superioare se pl\tesc. Iar
taxele nu sunt tocmai mici. La
examenele de absolvire, universit\]ile invit\ agen]i, nu chiar
foarte interesa]i de noii intra]i `n
bran[\. E foarte greu s\ impui un
absolvent `ntr-o pia]\ artistic\
abundent\. Aici ceea ce conteaz\
e cererea, raporturile dintre cerere [i ofert\ sunt dure, iar pentru a
prinde un contract, c\ci totul e pe
contract (pe rol), `]i mai trebuie,
pe lâng\ talent, [i pu]in noroc.
Ob]inerea unei diplome e doar o
etap\, nimic mai mult. Preg\tirea e continu\, c\ci trebuie s\ fii
`n cea mai bun\ form\, din toate
punctele de vedere.
Lui Beatrice E. i-a luat doi ani
pân\ s\-[i g\seasc\ un agent. Nimeni nu se `ncarc\ cu actori despre care [tie c\ vor avea dificult\]i `n a le g\si angajamente.
Agentul este veriga dintre artist
[i scen\ sau platourile de filmare.
Persoan\ cu multe conexiuni `n
bran[\, el e mereu la curent cu
proiectele [i agendele caselor de
casting [i, pentru c\ veniturile sale
reprezint\ procente din valoarea

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

contractelor, de regul\ 15 la sut\,
e `n perpetu\ stare de alert\ profesional\. Directorii de casting
sunt o alt\ profesiune care intermediaz\ lumea actorilor [i cea a
produc]iei artistice. Pentru a
reu[i, e nevoie de contact permanent cu lumea teatral\ [i cinematografic\.
Beatrice E. lucreaz\ [i acum
zilnic câteva ore bune pentru a
progresa ca artist, din toate punctele de vedere. Face voice coaching,
pentru a-[i dezvolta calit\]ile vocale. Agenta, o fost\ actri]\ care
acum se ocup\ de impresariere, a
sf\tuit-o s\ se orienteze spre televiziune [i film, spre roluri de str\ine
care vorbesc engleza cu accent
specific (rusoaice, fran]uzoaice,
americance etc.). Pentru a reu[i
accentele, ia lec]ii, contra cost, cu
profesori specializa]i, direct de
acas\, de lâng\ Londra, pe Skype,
pentru a economisi timp. Când a
acceptat s-o reprezinte, agenta i-a
spus foarte ferm c\ [ansele de-a
prinde un rol `n teatru sunt infime
[i c\ pragmatic e s\ se specializeze
pe ni[a sugerat\. O ajut\ [i fizicul,
e [aten\ deschis, are ochii verzi,
conforma]ie filiform\.

Etapa eliminatorie
o reprezint\ CV-ul,
portofoliul de fotografii
artistice [i demo-urile
~n fiecare zi, Beatrice lucreaz\,
chiar mai mult decât `n facultate,
pentru a-[i dezvolta gama de aptitudini [i a-[i ad\uga la CV elemente care s\ o disting\ din miile
de aspiran]i la un rol. Când agenta reu[e[te s\ o impun\ pe o list\
de audi]ie, al\turi de alte sute de
candida]i, etapa eliminatorie o
reprezint\ CV-ul, portofoliul de
fotografii artistice [i demo-urile
cu ce a mai f\cut [i ce poate face.
Din aceste câteva sute spre o mie
de candida]i pentru un rol, doar
câ]iva sunt accepta]i la proba
efectiv\, `n care, cu câteva ore
`nainte, ]i se dau liniile generale
ale scenariului, tr\s\turile personajului [i ni[te fragmente de text. ~n
acest interval scurt, trebuie s\ memorezi replicile (m\car `n liniile
lui generale, c\ci textul `l ai la `ndemân\, dar dac\ silabise[ti, te-ai
ars) [i, mai ales, s\ faci o propunere

de personaj. S\ fii creativ, s\ ai
memoria antrenat\, s\ te concentrezi sunt reguli primare pentru
a putea m\car spera c\ vei impresiona regizorul. Agentul are tot interesul s\ fii pl\cut, chiar dac\ nu
iei rolul, pentru c\ vei intra pe o
posibil\ list\ de a[teptare, `]i
cre[ti vizibilitatea, iar agentului
`i cre[te cota, la rândul lui.
Din ce tr\iesc tinerii ace[tia
pân\ ob]in un contract? Cel mai
c\utat day job e chelneria, care
ofer\ un program flexibil. Se
`ntâmpl\ frecvent ca agentul s\ te
sune [i s\-]i spun\ c\ ai un casting peste patru ore sau mâine. {i
trebuie s\ fii preg\tit s\ te duci,
trebuie s\ fii la maximum de poten]ial. {i s\ g\se[ti un coleg care
s\-]i ]in\ locul sau s\ po]i demisiona f\r\ s\-i `ncurci foarte tare
pe angajatori. Din fericire pentru Beatrice, so]ul ei e IT-ist, deci
problema financiar\ nu exist\.
Acum a[teapt\ r\spunsul pentru
un rol `n film, despre care `nc\ nu
poate vorbi. Confiden]ialitatea e
parte a agreement-ului.
Bianca B. face scurtmetraje,
dublaje `n filme, pentru marele [i
micul ecran. ~n secven]e `n care
protagonista trebuie s\ fie filmat\ din spate sau de la distan]\,
Bianca `i ]ine locul. Tân\ra e convins\ c\ a[a va fi remarcat\, c\, o
dat\, interpreta titular\ va fi indisponibil\ [i ea `i va lua locul.
Dar n-a renun]at nici la scen\.
Acum se preg\te[te pentru rolul
Duniasha din Livada de visini,
regia William Wilkinson, la Loft
Theatre `n Leamington Spa. Rolul l-a luat prin audi]ie, `ntrucât,
cum nu are `nc\ un agent, e cu
ochii pe toate site-urile de specialitate. A mai f\cut [i studii, Identity
School of Acting, unde a deprins
metode bazate pe Stanislavski,
Michael Cehov, Grotowski, Rudolf Laban etc. ~[i caut\ un impresar, nu sper\ la unul renumit,
e greu s\ intri pe listele lor, e realist\ [i crede c\ unul comercial,
care se ocup\ mai ales de reclame
[i videoclipuri, e, `n cazul ei, solu]ia bun\. Bianca B. e de patru
ani `n UK, dar crede `n steaua ei
norocoas\ [i face totul pentru a-[i
`mplini visul. Adic\ lucreaz\ zilnic pentru a progresa profesional
[i e `n continu\ competi]ie pentru un contract.
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CÂND KASPAR HAUSER A VENIT LA IA{I

Anii ‘90: o epoc\ haotic\,
lipsit\ de structur\
Luni, 19 iunie, a avut loc
lansarea volumului Copil\ria lui Kaspar Hauser de
Bogdan-Alexandru St\nescu. Lansare nu este
`ns\ cel mai potrivit termen. A fost un dialog
f\r\ formalisme, `ntre
autor, pe de o parte, cu
Lucian Dan Teodorovici
[i Bogdan Cre]u, de cealalt\, [i moderat de George Onofrei, un dialog
care a stârnit `n repetate
rânduri amuzamentul
publicului prezent.

Radu Cucuteanu
Discu]ia a fost deschis\ de autor,
Bogdan-Alexandru St\nescu, care
a ar\tat c\ `ntrebarea pe care a
vrut s\ o l\mureasc\ este: pornind de la acea zon\ tenebroas\ a
anilor ’90, tenebroas\ pentru genera]iile `n formare atunci, cum
de a supravie]uit acelor ani [i
cum de a ajuns un om func]ional.
Devine clar\ func]ia terapeutic\ a
scrisului, anamneza oferit\ de Copil\ria lui Kaspar Hauser venind
[i `n clipa `n care, dup\ cum
afirm\ chiar BAS, „m-am hot\rât
s\-mi schimb total via]a“.
Dup\ acest incipit, George Onofrei a `ndreptat discu]ia, cu o `ntrebare pretext, spre o alt\ vedere
asupra c\r]ii: legat\ de ce ar putea
oferi cartea unui elev care o studiaz\ pentru bac.

Lucian Dan Teodorovici a pornit `ns\ prin a clarifica numele sub
care se ascunde ceea ce constituie
cu siguran]\ un roman, `n opinia
sa, `nchegat din proze scurte. Titlul c\r]ii este, conform lui LDT, o
metafor\ foarte bine acoperit\, care suprapune personajul c\r]ii cu
povestea (real\ sau fictiv\) a personajului din titlu. Aceasta se
leag\ de jocul dintre fic]iune [i autofic]iune al autorului, cheie de
lectur\ pe care Lucian Dan Teodorovici o consider\ cea mai potrivit\ pentru volum. La aceasta se
adaug\ scriitura `n sine: „Este o
carte extrem de bine scris\, cu
ni[te dialoguri pe care le invidiez
enorm“. Cum vor reac]iona liceenii? Foarte bine, nu doar la primul
nivel al c\r]ii, ci [i `n `n]elegerea
celorlalte.
Bogdan Cre]u, la fel, consider\
c\ este vorba despre o singur\ poveste, fragmentat\ `n proze mai
scurte. De la `nceput, a apreciat
personajele, care ]i se aga]\ de

Numele lui Kaspar Hauser este poate necunoscut majorit\]ii publicului românesc. Ce [tim e c\ `n 1828 a ap\rut un tân\r pe str\zile
din Nürnberg, cu un vocabular foarte limitat [i care nu-[i [tia decât
numele [i faptul c\ vrea s\ fie cavaler (Ritter), ca tat\l s\u. Mai `ntâi
s-a presupus c\ a crescut `n p\dure, dar s-a dovedit c\ a fost crescut
`ntr-o celul\ din care nu ie[ise niciodat\ de un preot c\ruia i-ar fi
fost `ncredin]at. De aici au `nceput s\ curg\ ipotezele legate de originea sa, presupunându-se c\ ar fi de vi]\ princiar\. Povestea lui
Kaspar Hauser a r\mas nerezolvat\, odat\ cu uciderea sa, cinci ani
mai târziu.
Werner Herzog a realizat un film pornind de la legenda lui KH,
exist\ o forma]ie ce `i poart\ numele, ba chiar [i un sindrom KH
(nanism psihosocial, ce apare `n abuzul [i deprivarea emo]ional\).

retin\ [i pe care le po]i vedea `n fa]a
ochilor, personaje foarte diverse;
„povestea nu este suficient\, este
nevoie de mai mult, iar aici exist\
acel efect de verité“, lucru care reiese din ruperile pe care le folose[te
autorul, am\nuntele care dau
adâncime, dincolo de poveste, care
nu se deruleaz\ de la sine, ci se afl\
un autor care o strune[te [i o
`ndreapt\. Toate astea ar atrage,
dup\ el, un cititor liceean, fie [i la
primul impact, prin via]a pe care o
reg\se[te aici. La un alt nivel, Bogdan Cre]u subliniaz\ c\ e un foarte
bun exemplu de cum literatura
poate s\ joace un rol important `n
p\strarea memoriei culturale: „E
lumea noastr\, sunt anii ’80, urâ]i,
confuzi. (...) Apoi anii ’90 pe care
i-am tr\it cu to]ii, epoc\ haotic\,
lipsit\ de structur\... Cred c\ suntem cea mai alcoolizat\ genera]ie,
cu toate excesele sale“.
Amintirile fiec\ruia dintre cei
din fa]a publicului, dar [i din rândurile publicului, s-au activat la
rememorarea acelor vremi, `n care se amestec\ `ntr-un v\lm\[ag
b\utura ieftin\, revoltele adolescentine, concertele.
Partea de autofic]iune a fost
surprins\ [i de Bogdan Cre]u, care
a vorbit despre m\[ti, despre cum
`n spatele m\[tii ne putem permite
s\ fim liberi – lucru amintit anterior [i de Lucian Dan Teodorovici,
`n felul `n care libertatea anilor ’90
era reprimant\ la un punct. Bogdan Cre]u a trecut mai departe, la
identificarea elementului comun
al povestirilor ce formeaz\ romanul, observând cum personajul,
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cumva, nu se complace [i nu se
identific\ total cu nici una dintre
m\[tile pe care le poart\, „un fel de
pleurezie“, `n formularea sa.

BAS: „Am vrut s\ fac
literatur\ cu l mic,
cât mai ap\sat,
cât mai autentic“
George Onofrei a revenit cu o `ntrebare, adresat\ direct autorului:
percep]ia asupra acestuia a fost de
exponent al unei rebeliuni asumate, a luptei cu ceea ce nu-i place `n
zona literar\; tocmai de aceea, un
volum de proz\ care s\ fie bine primit ar fi o form\ de revan[\. Bogdan-Alexandru St\nescu a refuzat
ideea revan[ei, `n ciuda faptului c\
a existat o temere, legat\ de munca
pe care a f\cut-o. „Am ajuns la un
moment `n care nu m\ mai intereseaz\ unele reac]ii. M\ intereseaz\
reac]iile anumitor oameni, care au
fost pozitive.“ Este vorba, conform
lui, `n primul rând de pl\cerea de a
povesti, de fresc\.
Cât despre acest debut, `n proz\,
Bogdan-Alexandru St\nescu poveste[te de cum a vrut o form\ de
fresc\ vie; pe de alt\ parte, amuzat,
spune cum a tot debutat, pe rândpe rând, de la 32 de ani `ncoace, `n
diverse genuri (dialoguri, poezie,
critic\, acum proz\), urmând probabil dramaturgia [i sperând la un
premiu pentru opera omnia. Pe
scurt, un continuu debut.
Problema sa, la nivel literar,
este legat\ de artificialul pe care `l
`ntâlne[te `n literatur\. Tocmai de
aceea „am vrut s\ fac literatur\ cu l

mic, cât mai ap\sat, cât mai autentic“. Provocarea pe care a sim]it-o
a fost `ns\ alta: ca celor c\rora le
pred\ cursuri de scriere creativ\ s\
le plac\ ceea ce a scris, s\ evite ridicolul celui care teoretizeaz\, dar nu
este capabil s\ pun\ pe hârtie.
Lucian Dan Teodorovici revine, dup\ primul episod de lectur\
a autorului, tot cu Kaspar Hauser,
f\când o alt\ leg\tur\ `ntre acesta
[i Bobi]\, personajul volumului,
cu felul `n care mediul (de)formeaz\. Lucru cu care autorul rezoneaz\ pe deplin, cu trimitere la F.
Scott Fitzgerald `n Marele Gatsby.
Legat de geneza c\r]ii, BAS a
povestit publicului felul `n care a
scris cartea, `n Kosovo, la Pristina, citind doar literatur\ motiva]ional\ pentru alcoolici, `n care a
reg\sit mereu o `ntrebare: când a
`nceput totul. ~ntrebare pe care a
preluat-o [i a dus-o `n roman, `n
timp ce, printre chem\rile muezinului [i zgomotul urban, ni[te
muncitori terminau construc]ia
cl\dirii. „Când am terminat cartea, au terminat [i muncitorii etajul de construit.“
~ntrebat de George Onofrei dac\ putea scrie cartea acum 10 ani,
cu tot detaliul de epoc\ [i cu
lini[tirea pe care o d\ timpul,
r\spunsul a fost mai mult decât
tran[ant: nu, nicicum, („atunci
eram o fiin]\ ridicol\“), deta[area
venind `n timp, pe atunci fiind
prea implicat `n polemici, `n via]a
literar\ etc. Acum („eu m-am maturizat foarte greu“) e o zon\ din
timp pe care o vezi cumva ridicol\, cumva cu duio[ie. {i aceasta
este copil\ria lui Kaspar Hauser.
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INTERVIU CU BOGDAN-ALEXANDRU ST|NESCU

„ Ai un Cititor Ideal `n minte,
dar nu scrii neap\rat
pentru el, ci pe `n]elesul lui“
Interviu realizat de
Radu Cucuteanu

Ce mai face? E bine, s\n\tos,
duduie?
Duduie ca orice mort – necinetic.
FILB ]ine de trecut.

Cine e BAS `n raport cu el/ei?
Autofic]iunea ce rol joac\ `n
via]a ta literar\?

Dintre toate numele posibile,
de ce Kaspar Hauser ? Dincolo de ermetism [i de atragerea aten]iei publicului, dincolo de vânzare [i de captatio
benevolentiae, de ce o asemenea provocare pentru cititor(ul de titlu) [i nu ceva mai
simplu, ceva greucenesc?

~n m\sura `n care accept\m [i
adopt\m formator ideea c\ memoria propriilor ac]iuni/evenimente
etc. creeaz\ un autre/des autres,
nu pot spune cine e, dar, a[a cum
ai strecurat `n `ntrebare, pot spune cu siguran]\ c\ el e mul]i. Cât
despre autofic]iune, care v\d c\-]i
place, mi se pare c\, pân\ `n acest
punct al biografiei mele literare, a
fost unica metod\ de a aborda
scrisul, atât `n poezie, `n eseurile
de critic\ literar\ sau `n proz\.
De altfel, `ntreaga mea genera]ie,
a[a-zisa genera]ie 2000, este una
profund „autobiografic\“, autenticist\, minimalist\ [i alte -isme
care folosesc criticului literar când
nu [tie ce s\ spun\ despre o carte.

Mereu trebuie s\ ne gândim
la un cui prodest. Nu o facem
`ntotdeauna. Dar cui prodest?
De ce scrii? Mai ales a[a cum
o faci, cu aerul onestit\]ii, al
dezgolirii ciolanului, [tii, cu
sinceritatea aia când dezarmant\, când abraziv\?
Dat fiind c\ ai `nceput a[a de peremptoriu, cine sunt eu s\ te contrazic? De[i parc\ a[ `ncerca s\
strecor timid c\ scrii pentru c\
a[a trebuie, nu-]i pui `ntrebarea
respectiv\ decât poate când treaba e terminat\. Bine`n]eles, `ns\,
c\ ai acel Cititor Ideal `n minte,
dar nu scrii neap\rat pentru el, ci
pe `n]elesul lui. Cât despre sinceritate, a[a cum am mai spus-o, ea
vine ca reac]ie aproape fizic\ la
falsitatea care bântuie literele Ro.,
la Literaturitatea perceput\ ca
scremere metaforic\, la poz\,
morg\, ah!, oh!, la compara]iile
ample, la glumi]ele de „Urzica“
din proz\ etc.

Care ar fi, pentru tine, publicul t\u? Evident c\ r\spunsul ar fi „fiecare cu a lui“.
Dar, repet, pentru tine, cum

Eu am un sim] destul de ciudat
pentru titlurile proprii. Simple,
greucene[ti, cum spui, nu am avut
niciodat\, nu-mi ies, pur [i simplu.
Pe lâng\ faptul c\ acest titlu este
un nod conceptual pe care nu-l pot
da la o parte `n favoarea a ceva
neao[ [i digerabil, el a venit la mine. Se `ntâmpl\ lucruri din astea
`n scris, s\ fii pus `n fa]a unei nonalegeri, s\ fii tu cel ales, de fapt.

crezi c\ ar fi primit romanul
t\u, care, a[a cum bine zicea
Lucian Dan Teodorovici, e un
roman cu adev\rat, prin respira]ie, prin continuitate, prin
idee? A[a frust [i onest cum
vorbe[ti, cum scrii, cui i te adresezi ([i aici, te rog, f\r\ Nabokov [i f\r\ viitorul sine)?
Dat fiind c\ mi-ai interzis s\ m\
leg de Nabokov, o s\ `ncep exact
cu el: publicul meu este, `n mod
ideal, cel care simte literatura cu
„spinarea“, cu zona aceea dintre
omopla]i. ~n poezie [i eseistic\ am
avut un public aproape exclusiv
alc\tuit din litera]i, acum observ,
cu KH, c\ am spart, din fericire,
grani]ele [i c\ ajung la cititori de
tot felul, cu diverse interese, care
g\sesc diverse chestiuni `n carte
[i o abordeaz\ aproape „exploatator“. Dar asta m\ bucur\.

Roman (a[a cum am stabilit)
al transform\rii. Acum 10 ani,
afirmi cu superbia debutului

`n roman (repetat `n mai toate formele literaturii), erai „o
fiin]\ ridicol\“. Ce a `nsemnat [i ce `nseamn\ asta `n
schimbarea pe care ai sim]it-o
[i ]i-ai impus-o?
Nu vreau s\ vorbesc despre mine,
ci, dac\ e posibil, despre personajul acestui roman [i despre transform\rile lui, pentru c\ una dintre
principalele mize ale c\r]ii a fost
evolu]ia vocii lui, sau involu]ia,
dac\ vrei. Am vrut ca acest ton s\
s\r\ceasc\ treptat odat\ cu maturizarea, s\ treac\ printr-o dezumanizare care s\ fie oarecum paralel\ cu a[a-zisa intrare `n via]\, o
prelungire a pivni]ei `n care a
crescut. De asta am spus c\ e o carte a transform\rilor, pentru c\ naratorul ei are ceva cameleonic `n
fiin]\, `ncearc\ s\ scape adaptându-se la mediu, iar asta `l face ca `n
final s\ uite cum arat\ el de fapt, ce
este el, care e esen]a lui uman\.

Nu puteai sc\pa de m\car
o `ntrebare legat\ de FILB.
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Sincer, mi se pare futil s\ vorbim de raportul dintre metafic]iune, autofic]iune sau
proiec]ie. Sau alte etc. La fel
cum m\ dep\[e[te partea de
prelungire a poemelor tale `n
proz\. Dar [i `ns\, la nivel
personal, ai gr\it c\ aiast\
carte e momentul unei schimb\ri. Aici ar veni o dubl\
`ntrebare, cu r\spuns la fel de
singular: prima parte e tehnic\, a doua e, iar, tehnic\:
cât a durat scrierea, de la concept la manuscris; a doua, evident trebuie s\ fie: vorbind de
schimbare, de interiorizare a
unei realit\]i [i apoi de punerea ei `n practic\, cât a fost
anamnez\ [i cât closure?

`nceput s\ scriu `nc\ din clipa
când lucram la {i apoi dup\ b\t\lie ne-am tras sufletul. Am f\cut-o,
cu mici pauze, pân\ `n vara anului
trecut, când am `nceput la scrisul
propriu-zis, la hard-writing.

Mi-a pl\cut mult partea aia
cu muncitorii [i scrisul. Mi-a
p\rut rezumatul c\r]ii. Cu
toate subiacen]ele de rigoare: copil\rie pân\ la 40 de ani,
a fost o fresc\ – cum spuneai
[i tu, `n alt context. Din nou,
te citez, „m-am maturizat foarte greu, despre asta este vorba `n carte“. E evident c\
ce-ai scris se `ndreapt\ spre
to]i de peste tot. Aici, `ns\, `n
ciuda sublinierilor mai largi,
cum crezi c\ ar primi postadolescen]ii de azi cartea ta?
Post-adolescen]i? Oare cum ar
primi-o post-pensionarii, sau postumanii? Nu m-am gândit la categorii sociale, de vârst\ sau profesionale când am scris-o, de aceea
nici nu pot s\ fac exerci]iul \sta de
imagina]ie. O va primi bine oricine va avea curajul s\ `nchid\ ochii
[i s\ se scufunde `n vocea acestui
narator pe care am `ncercat s\-l
construiesc. Odat\ coborât acolo,
`n pivni]\, deja nu mai conteaz\
nimic, totul e o `nv\lm\[eal\ de sunete, mirosuri, imagini care cred
eu c\ sunt adresate lui Ori[icine.

Vezi tu, oricât te-ar dep\[i prelungirea poemelor `n proz\, chiar
`ntrebarea ta m\ duce `napoi, la
ele. {i fiind tu prozaic, oare vei
`n]elege când `]i spun c\ textul este unic, este flow din care decupezi [i faci acest decupaj f\r\ s\ ai
un plan, iar ceea ce iese la suprafa]\ se ordoneaz\ ca poem, eseu
sau proz\? Dac\ da, atunci vei
`n]elege când `]i voi spune c\ am
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Stenograme
dadaiste
Dintre doamnele literaturii actuale, Nora Iuga
este singura care poate
juca `n toate echipele genera]ioniste. De o naturale]e lipsit\ de efort,
plin\ de energii cât s\
exporte [i pe Marte, Nora
Iuga este f\r\ `ndoial\ o
min\ de aur pentru oricine are [ansa unui dialog
`ndelungat cu ea. Previzibil\ `n volubilitate, `n alungarea zonelor neguroase
ale trecutului, fiin]\ solar\ prin excelen]\, ea nu
renun]\ la zâmbet indiferent de calamit\]ile din
jurul ei.

Marius Mihe]
Femeie `mp\cat\ cu trupul [i singur\t\]ile, scriitoarea devine imprevizibil\ atunci când buna-dispozi]ie `i activeaz\ alertele unei
retorici ce pare f\r\ sfâr[it. {i e mai
mare dragul s\ stai [i s\ ascul]i.
Sau, pentru cei mai curajo[i, s\ provoci autoarea cu intrigi sensibile.
Partenera de dialog, Angela Baciu, apar]ine intervievatorului ce
a dep\[it bariera distan]ei [i, conving\toare, a semnat deja `mpreun\ cu Nora Iuga o carte de interviuri. Acum recidiveaz\. Cum a
`nduplecat-o, nu [tiu, dar cu siguran]\, odat\ câ[tigate simpatia [i
`ncrederea scriitoarei, lucrurile
s-au derulat firesc. Angela Baciu

are umor, [tie s\ primeasc\ replici
acide, reac]ioneaz\ prompt [i deschide viraje când dezbaterea d\
semne de oboseal\. ~mpreun\ au
dialogat recent sub un titlu cel
pu]in derutant: mai dr\gu] decât
dostoievski. Jocul conceptului estetic al\turat numelui celui mai
`ntunecat dintre modernii t\m\dui]i nu poate s\ nu incite imagina]ia. Cât de dr\gu] putea fi Dostoievski? ~ntrebarea e gre[it\. Cu
cine ar fi fost el dr\gu]? Cu so]ia?
Cu femeile? Cu preo]ii sau nevroticii? Nu v\ hazarda]i s\ r\spunde]i, va fi inutil. Cele dou\ autoare
au grij\ s\ fixeze din capul locului
un motto cu valoare de avertisment: „noi nu vorbim s\ spunem,
vorbim din iner]ie, mi-a spus ieri
Daniil Sihastru“. Mai ie[i, dac\
po]i, din dilema de-nceput!
Structura urmeaz\ poemele
dramatice cvasi-cunoscute. Un
„Prolog `n cer“, fire[te, anun]\ pe
Anna Pavlova, celebra balerin\
r\mas\ `n memoria tuturor pentru interpretarea din Moartea
lebedei, pe Ma[inistul {ef [i o `ntreag\ faun\ suprarealist\ ce ac]ioneaz\ explozii de imagini intertextuale. Cele dou\, „A“ [i „N“,
dialogheaz\ spontan, ca [i cum cineva le-ar `nregistra pe ascuns `n
tip ce ele dau frâu liber euforiei.
Dialogurile sunt asortate cu replici
cromatice dintre cele care z\p\cesc sau pot fi citite drept versuri
freestyle. Un „cor antic“ conchide
absurdist, deseori neverosimil,
zarva fals\ a celor dou\ candidate
la statutul de autoare.
Jocul de-a experimentul asigur\ validitatea oric\rei replici,
oricât de absurde. Oricum, ele au

capacitatea de a face din nimic ceva valabil. Nora Iuga r\mâne fidel\ interferen]elor formative,
aminte[te de Aglaja Veternayi,
cea care a `nv\]at-o lec]ia esen]ial\ [i i-a explicat de ce fierbe copilul `n m\m\lig\: „Ce vrei? – `nt\re[te Nora Iuga. Am r\mas cu
buciumu-n minte, c\, f\r\ lemn, nu
fierbe“. Dar sunt la zi [i cu apari]ii
editoriale din zona minor\, s\-i zicem consumerist\. De pild\, mai
`n glum\, mai `n serios, `i aminte[te Angelei de Suge-o, Ramona!,
despre care [tie „c\-l descalific\!“,
nici mai mult, nici mai pu]in, „pe
Dostoievski“ [i „e mai dr\gu]\ decât zidul chinezesc“. Joaca lor pe
ecrane avangardiste d\ semne c\
are nevoie din când `n când de
prezenteism: „Fraier\ mai e[ti, replic\ Nora Iuga. Nu te prinzi niciodat\ c\ totul e glum\, pân\ [i
hidrocefalul e câinele lui Pavlov“.
Alteori reac]ioneaz\ matern, cumva didactic\: „tu chiar nu [tii s\
râzi? Nu te-a `nv\]at nimeni? Noi
venim pe lume gata `nv\]a]i. {tim
cum s\ tr\im pe de rost. Fiecare
iese din oul lui f\r\ s\ cheme
vreun medic cu aripi sau cu copite. Puiul din g\lbenu[, ciuperca
din spor, f\tul din ovul... [i ce cântec [i ce dans“.

Un spectacol de
etichete cu zvâc dadaist
{i ucenica-Angela are replici bune. ~ntrebat\ când a adunat atâtea
amintiri, mai tân\ra conviv\ r\spunde: „vin singure la mine (amintirile, n.n.), ca maidanezii“. Nu
lipsesc (auto)ironiile legate de incompatibilit\]ile Nor\i Iuga cu
tehnica modern\, fuga de responsabilitatea mobil\ [i a[a mai
departe. ~ntre Sibiu, cu Podul
Minciunilor, [i Vene]ia nu e mare
diferen]\, c\ci numai coinciden]ele pulseaz\, cu `ntâlnirile [i rememor\rile transparente.
Amândou\ sunt spirituale, gata s\ negocieze [i s\ accepte orice,
s\ zburde pe teritoriul limbajului
`n\l]ând cuvinte peste fileu, pasându-le una-alteia f\r\ grimase,
f\r\ inten]ionalitate. Doar sus]inute de arcurile spontaneit\]ii.
Rezult\ un spectacol de etichete cu
zvâc dadaist, absurde cât s\ incite
[i s\ tulbure c\ut\torii de logic\.
Cânt\ `mpreun\ sau mimeaz\ situa]ii, explic\ razant fapte istorice,

SUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 571» 24 – 30 iunie 2017

cancanuri, iar anecdotica cultural\ sau politic\ dezv\luie noi pârtii pentru sania cu cele dou\ pasagere puse pe [otii dadaiste. Nu se
ab]in s\ nu se tachineze („`n]eleg,
]i-ai pus pijamaua de poet\“, „Te
sufoci de-atâta nor\? Cidrul d\ `n
clocot?“, „e[ti cel mai grozav pokemon“, „ce subcon[tient guraliv
po]i s\ ai!“, „e[ti cam retardat\,
dr\gu]\“ etc.). Nici s\ incite, din
categoria „adev\r sau provocare“.
Uneori, de[i se ab]in, umbl\ la butoane feministe: „eu n-o s\ m\ sinucid pentru nici un b\rbat. Cel
mult cu degetele-n priz\ sau `n cote]ul g\inilor“, spune A(ngela).
Broscoiul, un mânz alb, Mister T.,
[i alte arhetipuri ale masculinit\]ii trec printre rafalele lor,
f\r\ s\ r\neasc\ [i f\r\ s\ ating\
nimic esen]ial.
Dialogul e `ntrerupt de flash-uri
onirice, ale amândurora, cu amintiri prelungite `n suprarealit\]i;
rezult\ deliruri controlate mai
mult sau mai pu]in. Ele vor doar
s\ piloteze cum le cade bine `n cabina experimentului spontan. Un
pasaj oniric `i este atribuit lui Tiberiu Almosnino despre „Visul lui
Mister T.“. Este singura concesie
sentimental\ a volumului.
Nora Iuga observ\ inspirat\ la
un moment dat: „discu]iile astea
sunt un flirt `n imponderabilitate“.

Este unicul moment când metafizica poetelor se las\ `mblânzit\.
Ele caut\ [i g\sesc afinit\]i `n cele
mai banale trimiteri. Se vede cu
ochiul liber c\ (in)compatibilit\]ile lor pot fi invidiate. Toate se
deruleaz\ `ntr-o risip\ de subtilit\]i, `ntr-un concurs (f\r\ premii)
de replici absurde, de poleire a
kitsch-ului. Ideea care aduce carna]ie este c\, dac\ tân\ra se teme
c\ nu va [ti s\ moar\, maestra
spune c\ moartea-i ca dragostea.
„La examenul \sta nu pic\ nimeni. Totul e s\ n-o contrazici!“
Acest cross dadaisto-suprarealist
nu are `nving\tor, nici cititori. Codul `l [tiu doar cele dou\, care fac
din varianta publicat\ un alt joc
de pase, aruncate, ca din `ntâmplare, [i cititorului. Care, evident,
nu va [ti ce s\ fac\ deodat\ cu ghemul de replici vii. Trebuie s\ se retrag\, tiptil, `n tribune, [i s\
urm\reasc\ `ncrez\tor jocul celor
dou\ amazoane ale limbajului la o
sticl\ din care duhul nu se d\ scos
nicicum.
O carte pentru cunosc\tori, un
spectacol de replici din fântâna
unei iner]ii dadaiste.
Nora Iuga, Angela Baciu, mai dr\gu]
decât dostoievski, poem dramatic
cu ilustra]ii de Ion Barbu, Editura
Polirom, 2017
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Literary Talk & Reading cu
Florin Iaru la C\rture[ti Verona
Miercuri, 28 iunie, la ora 18.30, `n Gr\dina C\rture[ti Verona (Str. Arthur Pictor
Verona, nr. 13-15), va avea loc un eveniment dedicat celui mai recent volum semnat de Florin Iaru, Sânii verzi, ap\rut de curând la Polirom, [i `n edi]ie digital\.
Autorul va citi fragmente din
volum, iar lectura va fi urmat\ de
o discu]ie la care vor lua parte,
al\turi de Florin Iaru, Alina Purcaru, Cristian Teodorescu [i Doru
Bu[cu. Intrarea este liber\.
„Cu aceea[i verv\, economie [i
exactitate lexical\ (frazele au o
precizie [i o caden]\ de bisturiu
narativ), Florin Iaru ofer\ o mic\
panoram\ de fic]iuni ingenioase,
exersate `n mai multe registre, de
la realismul comic [i anecdote
fals-moralizatoare, la un horror &
fantasy desprins parc\ din comics-urile ce au inspirat seria
Tales From The Crypt, dar `ntotdeauna cu un twist stilistic. Comicparodice, «crude [i insolite»,

scandaloase [i morbide, povestirile lui Florin Iaru, de[i, prin for]a
restrâns\ a textului, schematice
din punctul de vedere al psihologiei personajelor, sunt atipice [i
vin `n contra unui orizont de
a[teptare nu doar fic]ional, dar [i
moral.“ (Marius Chivu)
Florin Iaru este unul dintre cei
mai cunoscu]i poe]i ai genera]iei
optzeciste. A fost unul dintre
membrii proeminen]i ai Cenaclului de Luni condus de Nicolae
Manolescu. A fost vicepre[edintele Uniunii Scriitorilor `n perioada 1995-1996. A realizat [i a
prezentat emisiuni de cultur\ la
postul na]ional de televiziune [i

la TVR Cultural. Face parte din
echipa redac]ional\ a s\pt\mânalului „Ca]avencii“. A debutat
cu volumul de poezii Cântece de
trecut strada (Albatros, 1981),
apoi, al\turi de Mircea C\rt\rescu, Traian T. Co[ovei [i Ion
Stratan, a publicat Aer cu diamante (Litera, 1982). Alte volume:
La cea mai `nalt\ fic]iune (Cartea
Româneasc\, 1984), ~nnebunesc
[i-mi pare r\u (Cartea Româneasc\, 1990), Poeme alese (Aula,
2002), Tescani 40238 (volum colectiv, Image, 2000), Pove[ti erotice
române[ti (volum colectiv, Trei,
2007), Prima mea be]ie (volum
colectiv, ART, 2009), Povestiri cu
final schimbat (ART, 2013). La

Marius Oprea despre Neasemuita
istorie a Imperiului Român
de R\s\rit la Libr\ria Eminescu
Mar]i, 27 iunie, la ora 18.00, la Libr\ria Eminescu din
Bucure[ti (Bdul Regina Elisabeta, nr. 16), istoricul Marius Oprea `[i va lansa cel de-al doilea roman, Neasemuita istorie a Imperiului Român de R\s\rit, ap\rut
de curând `n colec]ia Fiction Ltd. a Editurii Polirom, [i
`n edi]ie digital\. Vor vorbi, al\turi de autor: Gabriela
Adame[teanu, Sorin Antohi, Ovidiu {imonca. Intrarea este liber\.
Neasemuita istorie a Imperiului Român de R\s\rit
este continuarea romanului Turma p\storului mut,
ap\rut `n 2016.
„Când prezentul nimice[te utopia [i viitorul, ne
r\mân ucronia [i trecutul. Scriind despre munca lui
de gropar al comunismului (mai exact: «dezgropar»),
arheologul [i poetul Marius Oprea [i-a descoperit voca]ia prozei lapidare, intense, mi[c\toare. Primul s\u
roman, Turma p\storului mut, era un parcurs al

reg\sirii de sine [i vindec\rii, nucleul unei alegorii
metonimice a României – Spitalul Socola. Acum, autorul `[i extinde formula. Rezultatul, un dialog `ntre
memoriile primului Bazileu al Imperiului Român de
R\s\rit din 2056 [i un manuscris al s\u de aceea[i factur\ din 2016, este o ucronie patafizic\. Astfel, eliberat\
de constrângerile specula]iei ra]ionale, (auto)fic]iunea
prefigureaz\ o lume viitoare `n care toate problemele
[i-au g\sit solu]iile. Multora, acestea le vor p\rea delirante. Dar dac\ sunt singurele?“ (Sorin Antohi)
„SF sau literatur\ confesiv\? Talent uimitor, nedr\muit, de a imagina România peste 40 de ani sau o
coborâre [ov\ielnic\ `n sinele pierdut [i, apoi, reg\sit?
Pe de o parte: România, ]ar\ ce devine imperiu, cucerind
Germania, exportând acolo «Tihna Trupeasc\ [i Lini[tea Sufleteasc\», ]ar\ al c\rei Imn Na]ional este Somnoroase p\s\rele, compus de un copil, ]ar\ care se ap\r\
de nori radioactivi cu Brâul Maicii Domnului, ]ar\ `n
care Bucure[tiul ajunge sediul Parlamentului European. Pe de alt\ parte: amintiri disparate [i `nduio[\toare despre «ultimul arbore», «pas\rea ploii», [arpele
anguis fragilis, cântecul gugu[tiucului care anun]\ «iminen]a `n\l]\rii soarelui pe cer», nucul iubirii, drumul
spre insula Amorgos, din arhipelagul grecesc. De fapt, o
cald\ poveste de iubire, marca Marius Oprea, n\scocitor
de fapte viitoare [i `n]elept t\lmaci de semne ale prezentului. Iubire: pentru ]ara sa, pe care – prin puterea prozei –
o face s\ fie altfel, populat\ cu personaje ce ne par cunoscute, construite cu o suav\ pl\cere, cu o ginga[\ ironie.
{i iubire pentru Cristina! Afla]i `n carte de ce, prin Cristina, Imperiul Român de R\s\rit `[i pierde numele [i rânduielile.“ (Ovidiu {imonca)
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Editura Polirom a mai publicat
Fraier de Bucure[ti (2011, 2015) [i o
povestire `n volumul colectiv Scriitori la poli]ie (2016). Poemele sale

au fost incluse `n antologii din
Germania, Italia, Anglia, Fran]a,
Spania, Statele Unite, Rusia etc.
Foto autor: Cosmin Bumbu]

Threesome cu
proz\ scurt\
la Bucure[ti
Literary Talk & Reading cu Ana Maria Sandu,
Alex Tocilescu, Marius Chivu.
Vineri, 30 iunie, `ncepând cu ora 18.30, `n Gr\dina C\rture[ti Verona
din Bucure[ti (Strada Pictor Arthur Verona, nr. 13-15) va avea loc un
eveniment dedicat prozei scurte, o sear\ de lectur\ [i discu]ii, la care
vor participa Ana Maria Sandu, Alex Tocilescu [i Marius Chivu.
Iubitorii de proz\ scurt\ `i pot asculta pe Ana Maria Sandu [i pe
Alex Tocilescu citind din noile lor volume: Pere]i sub]iri, respectiv
Imperiul Pisicilor, ambele ap\rute de curând la Polirom, [i `n edi]ie
digital\, [i aflate `n topul de vânz\ri al editurii, categoria literatur\
român\, la Bookfest 2017.
Cei doi prozatori vor intra `n dialog cu Marius Chivu, autorul
volumului de povestiri Sfâr[it de sezon (Polirom, 2014), precum [i
unul dintre ini]iatorii revistei de proz\ scurt\ „Iocan“.
• Pere]i sub]iri, de Ana Maria Sandu, colec]ia Fiction Ltd.
17 pove[ti dintr-un bloc cu patru etaje din Bucure[ti. Vie]ile personajelor comunic\ prin pere]ii sub]iri. ~n aceast\ comunitate de locatari vechi [i noi, intimitatea devine fluid\. Destinele personajelor
se intersecteaz\, apartamentele au propriile istorii, cuplurile `[i tr\iesc sub ochii celorlal]i ritualurile [i descompunerea.
• Imperiul Pisicilor, de Alex Tocilescu, colec]ia Ego. Proz\
„Alex Tocilescu este un tip cult, cu imagina]ie [i umor, c\ruia `i
plac muzica, pisicile, conversa]iile [i satul 2 Mai. A[a sunt [i povestirile lui populate cu extratere[tri, politicieni, locatari de bloc, diavoli sau feline: au o naturale]e absurd\, o impuritate elitist\ [i un
umor neconven]ional – trei atuuri care pe unii `i vor face s\ ridice
statui, iar pe al]ii din umeri.“ (Marius Chivu)
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Nicolae Strâmbeanu –
Evanghelia dup\ Araña
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul
Evanghelia dup\ Araña de Nicolae Strâmbeanu, care va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Fiction Ltd“ a Editurii Polirom.
– Fragment –
Dup\ ce ruinase Calicutul, tartorul de Cabral se fâ]âise `n lungul
coastei Malabares g\bjind toate
cor\biile din cale pentru a face
rost de niscai m\rfuri [i mai ales
de piper. Duc\-se pe pustii! Singura lui fapt\ bun\ `n afar\ de a-[i
pune palma `n cur [i de a o [terge
spre Portugal fu priete[ugul cu
regele Cambayei [i cu rajahii din
Cannanore [i Cochin. Praful [i
pulberea le-am cules noi. Z\u dac\
mai-marii acelor p\mânturi ne
iubeau altfel decât Abd El Ader
din Mombaça!
Târziu `ns\. Din vremea lui dom
Vasco da Gama portughezii puseser\ piciorul `n Cochin [i de
atunci caravelele nu `ncetaser\
s\-[i vomite scursoarea omeneasc\. Spaima era mare. Nici unul
din puternicii locului nu `ndr\znea s\ se ia la m\ciuci cu ei.
Se [optea `ns\ c\ din toate
cotloanele Indiilor goneau c\tre
Constantinia soli cu te[chereaua
plin\, cer[ind Prin]ului Turcesc
curmarea jafului [i a primejdiei.
{i mai cereau galere pe `ntinderea
celor {apte M\ri, [i me[teri `n
ridicarea zidurilor, [i c\pitani s\-i
`nve]e lupta cu ai no[tri, [i câte [i
mai câte.
Galerele sectan]ilor? Curve b\trâne `n stare s\ a]in\ marea rareori. Portughezii strângeau ca
nimeni al]ii vântul `n pânze [i navigau `n armade ce nu aveau a se
teme de nimic.
Vorba spune: pân\ la Dumnezeu te m\nânc\ sfin]ii. A[a c\,
pân\ la ajutorul Prin]ului Turcesc,
coasta fu `mp\nat\ de dârze-n cur
din tot cuprinsul cre[tin\t\]ii.

C\ci acei cu cheag prin Portugal
sau aiurea n-aveau ce c\uta `n
locuri unde numai balivernele cele mai gogonate spuneau ce este.
Al dracului s\ fiu dac\ dup\ ce
nu-]i mai p\sa de p\duchi, de izmenele ce abia-]i acopereau curul
[i de ghior\itul bur]ii, nu era
prilej de haz mai nimerit decât s\-i
prive[ti pe guzganii abia pica]i `n
mijlocul unor pezevenchi ca noi!
Mai `ntâi, lep\da]i de caravele,
st\teau la un loc ca puii de c\]ea
abia f\ta]i. Adic\ n-aveau ochi s\
ne vad\. Dup\ zece zile, nu mai
mult, c\ut\tura li se muia [i pi[au
obrajii ca fufele luate cu japca,
de[i scârba de noi `nc\ `i ]inea la o
parte. Abia când merindea le ajungea cât jegul de sub unghii p\[eau
tem\tori c\tre noi ca vitele `n
ograda casapului.
{i atunci s\ te ]ii! Isonzo Dulgherul [i Fernão de Morais, cel
care doisprezece ani mai târziu
f\cu s\ tremure Indiile la auzul
numelui s\u, [i Simão Guedez,
mai-mare cândva peste factoria de
la Chaul, [i João Alvarez Nunho,
fratele celui de-al doilea sau al
treilea capitão general al Indiilor,
[i eu, [i mul]i al]ii `i jucam `n foi
de vi]\ [i pe legea mea dac\ le
r\mânea altceva decât sufletul.
P\i ucenicisem sau nu `n spelunca lui Aguarrado?
Dup\ ce m\ritau mantii [i
gologani [i ghiuluri [i orice altceva, abia atunci intrau `n rândurile oamenilor: [tiau c\-i pa[te
curva f\r\ din]i [i nu le p\sa.
~nc\pea alegere. Ori te `necai `n
propria-]i cufureal\ de-atâta mâncare proast\, ori, `nh\itat cu al]ii,
b\teai drumurile cu n\dejdea c\
po]i agonisi averile ce te n\uciser\ `n Lisboa.

CARTEA
Romanul lui Nicolae Strâmbeanu prezint\ `n detaliu lumea secolului al XVI-lea. Sperând s\ g\seasc\ Insula Fericirii, Araña porne[te
`ntr-o c\l\torie pe mare [i pe uscat plin\ de peripe]ii, `[i face pe parcurs prieteni [i du[mani, scap\ la un moment dat chiar de pedeapsa
cu moartea [i descoper\ p\r]i ale lumii la care nici nu visa. Evanghelia dup\ Araña este o carte a `ntoarcerilor ciclice la arhipelagul
din fiecare cititor, scris\ cu mân\ sigur\ [i mult\ aten]ie la detalii,
`n care aventura [i r\sturn\rile de situa]ie abund\.

Idolatrii `ns\ nu erau de fel
`ncurca]i la minte, a[a c\ tâlh\ria
se v\dea la fel de m\noas\ ca sc\rpinatul `ntre degetele de la picioare. Cochinul – cloac\ bestemat\ –
ne ap\sa `ntr-atât, c\ deseori o
mantie de catifea luat\ cu cinstitele zaruri se d\dea pe un pumn
de orez sau mai pu]in. Povesteau
unii c\ `n prim\vara dinaintea
noastr\, dup\ un potop nesfâr[it
de ploi, destui o mierliser\ urlând
de foame `n mijlocul drumului.
Pe al]ii `i mânase Necuratul s\
cread\ c\ un idol de parte femeiasc\ [i pruncul ei c\rora li se
prosternau b\[tina[ii erau Fecioara Maria [i Jesús. Al dracului
ce-au mai pl\tit ast\ erezie!
Ce s\ spun? Nego]ul mergea cât
navele aveau ]\rmul `n b\taia
bombardelor. Apoi marfa r\mânea zile [i luni sub cerul liber sau
pierea cu `ncetul `nghi]it\ de nevoile noastre, c\rora le f\ceam
fa]\ blestemând trocul cu ]iganii
din acele p\r]i.
— R\bdarea este primul semn
de cruzime! – gl\suia câte-o scârb\
dintre acelea cu capetele rase [i
pielea ca c\catul [i, crede]i-m\,
am avut a deslu[i prea bine tâlcul
ziselor acestea. {tiau s\ a[tepte
pân\ cr\pa fierea `n noi. Treceau
peste n\v\lirile noastre ca ra]a
prin ap\, punând sub oboroc pân\
[i c\c\rezele caprelor la dracu-n
praznic `nl\untrul ]inutului, t\inuind totul chiar [i sub tortur\
pân\ d\deau ortul de-adev\ratelea. {i iar\[i crede]i-m\, torturi ca
acelea izvorâte din plictiseal\, foamete [i dezn\dejde nici Talpa
Iadului n-ar fi fost `n stare s\ n\scoceasc\. Mul]i boram chiar [i stând
cu spatele, astupându-ne urechile
[i `nchizând ochii, doar la gândul
celor ce se petreceau.
Când foamea [i certurile croiau `ntre noi uli]e mai largi decât
cele ale factoriei, ap\rea câte un
pezevenchi-doi de-ai rajahului s\
ne prepun\ târguri atât de neobr\zate, c\ `n alte vremuri s-ar fi trezit scurta]i de cap `ntr-o clipit\.
Vezi bine, numai zâmbet [i miere,
nici lor [i nici st\pânului lor nu le
ajunseser\ la urechi p\catele cu
care li se c\ptu[iser\ supu[ii.
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Gâtui]i de fric\, b\team palma
pentru `n]elegeri `n coad\ de pe[te
[i abia dup\ ce-o [tergeau plângând sub greutate b\gam de seam\ c\ luaser\m pe mormane de
marf\ demâncarea unui borfa[ pe
patul mor]ii.
{i iar c\deam be]i de foame pe
la r\spântii, [i iar ne albeau ochii
`n z\rile M\rii Oceanice de dorul
vreunei caravele, [i iar cei ce mai
aveau snag\ d\deau prin sate [i
chiar prin mahalalele ora[ului
c\utând izb\virea.
Jocul de-a [oarecele [i pisica
era marea pl\cere a rajahului
Samari Perimal din Cochin. Pentru asta nu `ng\duia ridicarea
armelor asupra noastr\. De câte
ori dom Silvinho Alemão, cel ce
]inea loc de capitão al factoriei `n
vremea aceea, trimitea oameni cu
porunci, el nu le refuza nimic, dar
nici nu le f\g\duia mare lucru. ~i
primea cu maimu]\reli, d\dea
ochii peste cap de grija noastr\,

f\cea semn sfetnicilor s\ ne ia `n
seam\ nevoile, iar târtanii se
`ntorceau ame]i]i de `ncântare ca
s\ cr\p\m de foame mai departe.
Zbirii rajahului ]ineau porunci aspre asupra prostimii ca nu cumva
s\ fac\ nego] ori s\ schimbe vreo
vorb\ cu noi. {i nu e greu de gândit
ce osânde `i a[teptau `n ]inuturi ca
acelea unde via]a pre]\luie[te cât o
jum\tate de scuipat.
A[a ne silea el s\ ne afund\m
`n pustiet\]i cât mai departe c\tre
Samudrin, [tiut fiind c\ el [i maharajahul Immadi `mp\r]eau fr\]e[te o ur\ de moarte.
~nc\ venirea portughezilor pusese frâu obr\zniciei maurilor de
prin Urmusa, Quíloa [i Sofala,
precum [i negu]\torilor Prin]ului
Turcesc care prea de multe ori
pl\teau piperul, camforul [i nestematele cu sunetul armelor. Asta
f\r\ a mai aminti n\v\lelile sectan]ilor lui Bahmani pe care dracul `i mâna de la miaz\noapte.
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Care-i asem\narea dintre
Luis Vuitton [i o banan\
Acum o s\pt\mân\, mi-am
promis c\ nu am s\ cump\r NICIODAT| pantofi
Louis Vuitton. Sigur, oricum nu mi-a[ fi permis
vreodat\, dar eram indignat\ de un articol care
povestea cât de prost
sunt trata]i românii care
produc efectiv pantofii.
Chiar m-am emo]ionat la capacitatea mea de a respinge luxul,
dac\ pre]ul acestuia este demnitatea uman\. Am gândit chiar `n litere mari: DEMNITATEA UMAN|,
`n timp ce mi-am reprimat câteva
lacrimi pentru soarta acelor oameni c\lca]i `n picioare de l\comia industriei de mod\. M-am
sim]it instant mai bun\.
Scandalul Luis Vuitton `n România a devenit larg cunoscut. Perechile de pantofi care se vând `n
medie cu 1.000 de dolari sunt f\cute la o fabric\ din Cisn\die, unde
salariul ar fi cu pu]in peste 100 de
euro pe lun\. Pe papuci se lipe[te

[i o talp\ [i eticheta „Made in Italy“ [i sunt gata de pus `n vitrin\
pe str\zile cu magazine scumpe
ale Europei. De[i nu exist\ plângeri depuse la Inspectoratul Teritorial de Munc\, toate ziarele române[ti au tratat articolul ap\rut
`n „The Guardian“ ca pe o poveste
a exploat\rii neru[inate. Cu un an
`n urm\, Casa Jurnalistului scosese la lumin\ condi]iile `ngrozitoare de munc\ ale unor muncitoare
de la o fabric\ din Calafat care
produce haine pentru Zara, Massimo Dutti, iar `n trecut Hugo Boss
[i Pierre Cardin. Pl\tite prost, o
dat\ la câteva luni, muncind `ntr-o
c\ldur\ infernal\ [i inhalând substan]e toxice, cu pauze de baie restric]ionate, româncele din fabric\
sunt victime ale sclaviei moderne.
De[i auzisem conceptul, nu i-am
dat niciodat\ aten]ie pân\ când nu
li s-a aplicat „alor no[tri“. {tiam c\,
undeva, ni[te oameni care nu prea
au de ales lucreaz\ `n condi]ii inumane, dar faptul c\ erau departe
m-a ajutat s\ izolez gândul.
Cu câteva zile `nainte, auzisem
despre o ie[eanc\ plecat\ prin

Ecuador s\ vad\ cum se cultiv\
bananele. Tonul povestitorului
era mai degrab\ de zeflemea – „uite cu ce bazaconii se ocup\ oamenii, când sunt atât de multe probleme importante `n România“.
Am ascultat doar cu jum\tate de
ureche, pentru c\ nu prea `n]elegeam de ce mi-ar p\sa mie de ni[te
banane. Abia dup\ ce am citit despre Louis Vuitton, cele dou\ pove[ti s-au intersectat `n mintea
mea [i mi-am dat seama c\ erau,
de fapt, una [i aceea[i.
Ie[eanca a petrecut câteva s\pt\mâni pe planta]iile de unde provin majoritatea bananelor din supermarket, petrecând timp cu
muncitorii. Pl\ti]i la limita subzisten]ei, oricine contest\ condi]iile
de munc\ este dat afar\ [i automat ad\ugat pe o „list\ neagr\“,
astfel `ncât s\ nu mai fie angajat
nic\ieri.
Planta]iile sunt stropite cu substan]e chimice periculoase pentru
oameni, chiar `n timp ce muncitorii sunt pe teren.
Pentru a contracara astfel de
practici, a ap\rut „fair trade“ sau

„comer]ul echitabil“. Produsele
care primesc eticheta de „comer]
echitabil“ provin de la produc\tori care pl\tesc salarii corecte,
nu folosesc copii la munc\, investesc bani `n dezvoltarea comunit\]ilor [i nu folosesc substan]e
periculoase pentru tratare.
Produsele sunt mai scumpe,
dar consumatorul [tie c\ nimeni
nu a fost exploatat pentru cea[ca
de cafea, de ceai sau pentru fructele pe care le consum\ diminea]a.
~n supermarketurile europene,
eticheta „Fair Trade“ exist\ de
aproximativ 30 de ani, `n timp ce
`n România poate fi g\sit\ doar pe
câteva produse.
Exist\ o peti]ie, ini]iat\ de asocia]ia Mai Bine, pentru a cere
lan]urilor de supermarket s\ introduc\ variante de „comer] echitabil“ pentru fructele tropicale, pentru ca m\car s\ le permit\ românilor s\ aleag\ s\ aib\ o alegere.

Altfel, e mai u[or s\ fii indignat
de branduri de lux atunci când nu
[tii c\ asem\narea dintre Luis
Vuitton [i o banan\ nu este `nceputul unui banc.

James Fox, tradus\ la Polirom de
Veronica D. Niculescu [i Lucian
Niculescu) mi se pare important\
din dou\. Primul e, desigur, cel
privitor la lupta cu sine dus\ de
Keith de-a lungul aproape `ntregii
sale vie]i. Copil obi[nuit al unui
cuplu de englezi obi[nui]i, n\scut
efectiv `n fl\c\rile celui de-al Doilea R\zboi Mondial, crescut `ntr-o
Anglie s\r\cit\ dup\ `nfruntarea
nemiloas\ din care ie[ise cu fruntea

sus, dar cu resursele [i `ntâietatea
planetar\ pierdute, Keith a sim]it –
ca mul]i tineri ai genera]iei sale,
de aceea[i condi]ie social\ – c\ `l
sufoc\ vechea mentalitate imperial\, p\strat\ de p\rin]i [i mai
ales de Func]ionarii Statului. Educa]ia [colar\ nu-l ajuta, iar perspectivele se reduceau la vreo
slujb\ anost\ `n fabric\. S\ scape
din capcana subtil deschis\ i-a devenit unicul ]el `n via]\. Mijloace
folosite? Oricare, `ncepând cu
chiulul de la [coal\ [i terminând
cu dependen]a toxicoman\. Iar asta numai pentru c\ lucrurile sau
faptele de gen erau interzise. Talentul deosebit pentru cântatul la
chitar\ [i compunerea de hituri
cu mare impact, nu doar comercial, i-au `nlesnit lui Keith câ[tigurile b\ne[ti, f\r\ de care traseul
s\u `n via]\ ar fi urmat [ablonul
oric\rui junkie, `ncheiat timpuriu la gunoi. {i `nc\ o dat\ trebuie
subliniat faptul c\, mai presus ca
orice, mintea lui Keith era la muzic\. A[a cum zice undeva, pân\
[i-n clipele când i-o tr\gea vreunei
tipe ocazional ag\]ate `n turneu,
creierul s\u mesteca riffuri, acorduri sau fraze muzicale.

Aceast\ adev\rat\ religie a
muncii, singura de altfel `n care
crede Richards [i c\reia i se `nchin\, l-a salvat de la mediocritatea ce b\lte[te `n jurul atâtor mucavale din showbiz.
Al doilea punct de vedere important ]ine, s\ zic a[a, de istoria
ultimilor 50-60 de ani. La `nceput,
muzica rock-and-roll a fost privit\
ca manifestare deviant\, reac]ia
unor copii neascult\tori sau chiar
simptomul unor for]e diabolice.
Luptele duse de Poli]ie, „bra]ul
`narmat al societ\]ii“, contra turbulen]ilor tineri, notorii `n anii
1960, s-au domolit treptat, odat\ cu
transformarea revoltei `n surs\ de
câ[tiguri. E celebr\, `n industria
spectacolului, butada c\ orice noutate scandaloas\ vândut\ `ntr-un milion de exemplare devine clasic\.
Ajuns un soi de clasic `n via]\, milionar cu bodyguard, Richards e
gratulat de primul-ministru englez
astfel: „Drag\ Keith, ai fost mereu
unul dintre eroii mei“. Comentariul lui Keith: „Anglia e pe mâinile cuiva al c\rui erou sunt eu? E
`nsp\imânt\tor“.
Rockul dând cu tifla istoriei...

Rockerul [i Istoria
Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Pe copert\, sub titlul Via]\, scrie:
„Cea mai citit\ autobiografie rock
a tuturor timpurilor“. Numele autorului, Keith Richards, justific\
insertul publicitar. Nu [tiu dac\
afirma]ia are acoperire `n tiraj,
dar volumul se cite[te pe ner\suflate. Pl\cerea lecturii vine mai
pu]in din fapte, cât din stilul `n care sunt povestite. Oricine ascult\
rock de ni[te decenii are habar de
multe am\nunte din istoria celei
mai mari trupe a genului: Rolling
Stones. Fondator, chitarist principal, coautor al celor mai cunoscute piese din bogatul repertoriu,
Keith (Keef, cum `i spuneau cei
din familie [i cum `[i semneaz\
scrisorile c\tre ei) e un personaj
pe care – `nf\]i[at `ntr-un roman,

un film sau alt\ fic]iune – toat\ lumea bun\ a criticii l-ar considera
neverosimil, exagerat etc. Este
aproape incredibil ce fel de via]\ a
tr\it acest – pân\ la urm\ – om talentat, norocos, sârguincios, rebel, violent, tandru, ironic, deschis c\tre prieteni, sarcastic fa]\
de lichele, familist [i amant de
complezen]\ `n egal\ m\sur\,
be]iv [i consumator de droguri
doar fiindc\ aceste substan]e au
constituit combustibilul necesar
func]ion\rii. Pentru ce func]iona
Keith Richards? Doar pentru tipul
de muzic\ `nc\ socotit de unii diavolesc: rock-and-roll.
Exemplar\ din multe puncte de
vedere, cartea semnat\ de Richards (scris\ `n colaborare cu
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De veghe `n lanul de cultur\
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Scriitori contra Hollywood
S\pt\mâna trecut\, `ntr-un
lung interviu acordat revistei „The Hollywood Reporter“, Sam Taylor-Johnson, una dintre cele mai
apreciate regizoare de la
Hollywood, descria rela]ia
tensionat\ [i confrunt\rile
aprige avute pe platourile
ecraniz\rii romanului 50
Shades of Grey cu autoarea c\r]ii, E.L. James.
Taylor-Johnson a povestit cum s-a
luptat cu scriitoarea „pentru fiecare centimetru“ de film, E.L.
James ]inând mor]i[ s\ `[i impun\ viziunea de scriitor asupra peliculei. Rezultatul? Filmul a fost
un succes de public, dar a fost desfiin]at de critici. Iar regizoarea s-a
v\zut concediat\ de produc\tori
când a venit vorba despre realizarea unei continu\ri.
Pornind de la aceast\ b\t\lie `ntre un regizor [i un scriitor a c\rui
carte este adaptat\ la Hollywood,
„The Guardian“ scrie c\, `n majoritatea cazurilor, nici un autor nu
are [anse s\ `[i impun\ viziunea
asupra produc\torilor. Cu excep]ia lui J.K. Rowling, bine`n]eles, influenta mam\ a lui Harry Potter.

Suplimentul lui Jup

„Lista autorilor r\ni]i `n camera de montaj“, scrie „The Guardian“, „este lung\: atât Anthony
Burgess, cât [i Stephen King au
urât felul `n care Stanley Kubrick
le-a adaptat c\r]ile, Portocala mecanic\, respectiv The Shinning; autorul de romane grafice Alan
Moore este faimos c\ detest\ toate
adapt\rile operei sale atât de mult

`ncât a refuzat s\ primeasc\ bani
pentru filmele Watchmen [i V de
la Vendetta“.
La fel, Roal Dahl a avut câteva
cuvinte mu[c\toare despre regizorul Mel Stuart, care realizase o
adaptare dup\ Willy Wonka. Truman Capote s-a dezis de Mic dejun
la Tiffany’s, sup\rat c\ a cerut-o pe
Marilyn Monroe `n rolul principal

[i a primit-o pe Audrey Hepburn.
Iar Bret Easton Ellis a condamnat
adaptarea lui American Psycho `n
termeni demni de personajul s\u,
Patrick Bateman.
„~n inima rece [i moart\ a Hollywoodului“, scrie „The Guardian“, „`ncas\rile sunt singurul
lucru care conteaz\. Studiourile
vor face orice vor cu o carte, cât\

PE SCURT
n Actor nepereche, Daniel Day-Lewis renun]\ la
meseria care i-a asigurat gloria planetar\. La 60 de
ani, Day-Lewis a anun]at c\ renun]\ la actorie, pentru a profita mai mult de via]a al\turi de so]ia sa,
Rebecca Miller, [i de familie. Singurul actor care a
câ[tigat de trei ori Oscarul pentru cel mai bun rol
masculin, Day-Lewis `[i va face pentru ultima oar\
apari]ia `n noul film al lui Paul Thomas Anderson,
film ce va fi lansat `n SUA la sfâr[itul lunii decembrie.
n Regizorii filmului Han Solo, Phil Lord [i Christopher Miller, au fost debarca]i de c\tre [efa studioului Lucasfilm, Kathleen Kennedy, `n timpul
produc]iei, din clasicele motive privind diferende
artistice. Se zvone[te c\ produc\torii vor s\ `l conving\ pe reputatul Ron Howard s\ preia, ca regizor,
frâiele filmului.
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vreme le aduce bani“. Tolkien, care
a regretat totdeauna c\ a vândut
drepturile de adaptare ale c\r]ilor
sale, scria agentului c\ trebuie s\
ob]in\ „fie ni[te termeni financiari extrem de profitabili, fie dreptul autorului de veto absolut
asupra unor alter\ri sau denatur\ri ale c\r]ii“.
John le Carré, con[tient de
aceste lucruri, prefer\ realizatorii
englezi celor din Los Angeles.
„Niciodat\ n-a fost un timp mai
p\c\tos pentru scriitorii care au
de-a face cu industria filmului, fiindc\ aceasta e plin\ de jigodii
care n-au ce s\ caute acolo“, declara le Carré `n 2005.
Dar, spune „The Guardian“,
uneori „un scriitor chiar are nevoie de viziunea unui regizor“.
Ziarul d\ exemplu pariul pus de
Howard Hawks cu Ernest Hemingway c\ va putea transforma
„cea mai proast\ carte a lui“, To
Have and Have Not, dintr-o „gr\mad\ de gunoi“ `ntr-un film mare.
A reu[it s\ realizeze unul dintre
cele mai apreciate filme din era de
aur a Hollywoodului.
~n concluzie, scrie „The Guardian“, scriitorii ar trebui s\ urmeze sfatul editorului lui George
R.R. Martin, Jane Johnson: „Las\
regizorul s\ `[i fac\ treaba [i bag\-]i banii `n banc\“.

n Problemele de s\n\tate de care sufer\ vocalista
Dolorès O’Riordan au silit grupul The Cranberries
s\ `[i anuleze concertele pân\ la sfâr[itul verii.
n Noul film al lui Terrence Malick, ce are ca subiect lumea muzicii, adun\ pe generic nume mari ale
scenei, precum Patti Smith, Iggy Pop, Florence & the
Machine, suedeza Lykke Li [i Red Hot Chili Peppers,
care `mpart ecranul cu actori consacra]i, printre
care Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman [i
Michael Fassbender.
n Mark Gatiss [i Steven Moffat, creatorii serialului TV Sherlock, preg\tesc o nou\ mini-serie ce va
adapta, din nou, romanul Dracula de Bram Stoker.
Pân\ `n 2009, au fost num\rate 217 produc]ii ce l-au
avut ca personaj principal pe Dracula, pe locul al
doilea dup\ Sherlock Holmes, cu 223 de filme.
n A fost, `n sfâr[it, anun]at\ data difuz\rii noului
serial Star Trek, Discovery; el va `ncepe pe 24 septembrie pe CBS [i va rula `n fiecare duminic\, vreme
de opt episoade. Urm\toarele [apte din acest prim sezon vor fi difuzate `ncepând din ianuarie 2018.
n „Toate schimb\rile `n distribu]ie [i turbulen]ele din culise din ultima vreme au f\cut r\u serialului“, spune Paget Brewster, interpret\ a unui rol
principal `n populara serie Min]i criminale. „Fanii
au dreptate s\ cârteasc\. Ei ar vrea s\ `i vad\ din nou
pe Shemar Moore, Thomas Gibson [i chiar pe Mandy
Patinkin. Sper c\ toate aceste schimb\ri vor `nceta
de acum.“ Serialul Min]i criminale, foarte popular, a
fost re`nnoit cu un al 13-lea sezon, ale c\rui film\ri
`ncep `n câteva s\pt\mâni.
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Jeff Lindsay, Dexter
[i „râsul ilegal“
Creatorul seriei de mare
succes Dexter vine la
Ia[i, `n cadrul FILIT, `n
aceast\ toamn\.
Citind biografia oficial\ a lui Jeffry
P. Freundlich, cunoscut `n `ntreaga lume sub pseudonimul literar
Jeff Lindsay, remarci câte lucruri
a f\cut pân\ când a ajuns s\ cunoasc\ succesul ca scriitor: a studiat
teatru, a lucrat ca regizor [i actor,
ca profesor, cânt\re], compozitor,
prezentator de [tiri sportive, buc\tar, detectiv, gr\dinar sau instructor de naviga]ie. ~n cele din
urm\, inventându-l pe simpaticul
[i sinistrul uciga[ `n serie Dexter
Morgan, Lindsay a cânt\rit succesul ca orice alt mare scriitor de
bestselleruri: milioane [i milioane
de exemplare ale c\r]ilor lui vândute `n 43 de ]\ri, plus un serial de
succes bazat pe romanele sale.
Mai ales de când cu serialul TV
produs de Showtime, Dexter Morgan, uciga[ul `n serie „de treab\“,
a devenit cunoscut [i simpatizat
peste tot, chiar dac\ Jeff avertizeaz\

c\ nu e chiar OK s\ `l placi pe Dexter. „E o gre[eal\ s\ crezi c\ e un
om bun. Este un uciga[ `n serie.
Faptul c\ are un cod dup\ care ucide ne face s\ ne sim]im mai lini[ti]i `n ceea ce-l prive[te.“
Probabil c\ acest efect ciudat
prin care publicul empatizeaz\ cu
Dexter (ce r\mâne un monstru care doar `[i mimeaz\ umanitatea)
este ceea ce a transformat personajul `ntr-un succes.
Este un efect care, recunoa[te
Lindsay, i-a fost sugerat de profesorul s\u de regie din liceu, un profesor originar din România care
avea un concept numit „râs ilegal“. „Noi facem publicul s\ râd\,
dup\ care `l facem s\ simt\ c\ aproape a `nc\lcat legea atunci când a
râs“, poveste[te `ntr-un interviu
Jeff Lindsay, `ncercând s\ imite
engleza cu accent românesc a profesorului s\u.
Este exact acela[i efect pe care
Lindsay s-a strâduit s\ `l ob]in\
atunci când a scris primul roman
din serie, Darkly Dreaming Dexter:
„Vreau ca cititorii s\ râd\, dup\ care
s\ simt\ fiori reci pe [ira spin\rii.“

Mari autori la FILIT
Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i – FILIT, cel mai important festival de literatur\ din Europa de Est, va transforma din nou
Ia[ul `ntr-o capital\ a literaturii vreme de cinci zile, `ntre 4 [i 8 octombrie.
Ca de obicei, mul]i scriitori renumi]i vor fi prezen]i la FILIT. Pe lâng\ Jeff Lindsay, vor veni la
Ia[i doi laurea]i ai premiului Nobel, Svetlana
Aleksievici [i Gao Xingjian.

Dexter s-a n\scut la `nceputul
anilor 2000, când Lindsay a trebuit s\ ]in\ un speech la un club
din Florida natal\, un discurs care, se pare, nu-l `ncânta prea tare.
„N-aveam nimic cu ei, dar st\team
`n capul mesei privind la public [i
atunci mi-a venit ideea c\ a fi un
uciga[ `n serie nu e un lucru chiar
atât de r\u. Am cam ratat speech-ul
fiindc\ eram mai ocupat s\ `mi
notez ideele pe [erve]ele.“
Odat\ scris primul roman, Lindsay a trecut prin ceea ce au trecut
[i al]i scriitori obi[nui]i ai clasamentelor literare: „Nici nu m-am
a[teptat s\ am succes. Am fost respins de to]i editorii din lume [i de
to]i agen]ii literari din ora[“. Dar,
imediat ce Darkly Dreaming Dexter a v\zut lumina tiparului, romanul s-a dovedit un mare succes.
„Iar familia mea n-a mai tr\it de la

o s\pt\mân\ la alta, am trecut de
la «din [ase `n [ase luni»“, spune
amuzat scriitorul.
~n total, Jeff Lindsay a scris opt
romane cu Dexter, punând punct
aventurilor personajului dup\ ce
[i celebritatea acestuia a `nceput
s\ p\leasc\, dup\ `ncetarea serialului TV. Care serial adapteaz\
practic doar primul volum din serie [i nu mai are nici o leg\tur\ cu
restul romanelor. „E bine“, opineaz\ Lindsay, „fiindc\, dac\ nu
v\ place serialul, pot spune sincer
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«Nu-i vina mea!»“. Lindsay spune
c\ un personaj foarte important
pentru cariera lui de scriitor, personaj care a contribuit cu câteva
elemente-cheie la seria Dexter, este
so]ia sa, Hilary Hemingway, nepoat\ a marelui autor american,
jurnalist\ [i autoare care a scris [i
câteva romane `mpreun\ cu so]ul
ei. Ea este cea care l-a sf\tuit ca,
dintre toate preocup\rile lui, cel
mai bine ar fi s\ se concentreze pe
scris. „A[ fi pierdut f\r\ ea“, recunoa[te Lindsay.
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Nu te sup\ra, cum ajung pe
cealalt\ parte a speran]ei?/
Dar e[ti deja pe cealalt\ parte
Pentru cine n-a recunoscut, titlul e o parafraz\ la
bancul cu cele dou\ blonde [i cealalt\ parte a râului. Habar n-am, poate c\
bancul i-ar putea stârni o
grimas\ lui Aki Kaurismäki (el oricum nu prea râde).
Cealalt\ parte a speran]ei a fost
marele `nvins al edi]iei din acest
an a Festivalului de la Berlin. S-a
spus c\ Aki Kaurismäki ar fi refuzat s\ urce pe scen\ pentru a-[i ridica Premiul de regie de sup\rare
c\ n-a luat Ursul de Aur. A fost
poate [i asta, dar [i faptul c\, probabil `ngreunat de emo]ia sublimat\ `n alcool (era gata obosit
`nc\ de pe covorul ro[u), finlandezul a considerat c\ nu merit\ efortul s\ se deplaseze pe scen\ numai
pentru un Urs de Argint. Cred c\
faptul c\ n-a luat trofeul l-a surprins foarte mult, cred c\ era aproape sigur c\ o s\ câ[tige. Filmul
vorbea `ntr-un mod atât de cald [i
de uman despre integrarea refugia]ilor `n Occidentul zilelor noastre (cu un an `n urm\ Berlinul
fusese câ[tigat tot de un film cu refugia]i, documentarul Foc pe mare/Fuocoammare de Gianfranco
Rosi), cronicile fuseser\ elogioase, era primul film cu care Kaurismäki concura la Berlin [i, `n plus,

d\duse de `n]eles `n interviuri c\
ar fi ultimul ever (de[i `ntre timp
s-a r\zgândit).
Nu exista alt titlu `n competi]ie
cu mai multe recomand\ri pentru
trofeu. Filmul maghiar Despre trup
[i suflet fusese [i el `mbr\]i[at de
critic\, dar love-story-ul inedit al
lui Ildikó Enyedi era de mai mic\
respira]ie [i prea ciud\]el `n compara]ie cu mesajul umanist al lui
Kaurismäki, `mpachetat rotund
`ntr-o poveste dulce-amar\ despre
un refugiat sirian adoptat de ni[te
oameni buni din Helsinki. De acord,
reac]ia finlandezului n-a prea fost
`n acord cu mesajul filmului, dar
cine l-ar putea suspecta pe Kaurismäki de ipocrizie? Nepremierea
lui a fost unul din cazurile `n care
ni s-a reamintit c\, finalmente, juriul e cel care decide [i c\ pre[edintele lui – Paul Verhoeven `n acest
an – are un cuvânt ce atârn\ greu
`n balan]\.
Dar ce zugr\ve[te autorul `n
Cealalt\ parte a speran]ei ? „Practic“, el continu\ tema refugia]ilor
`nceput\ `n 2011 cu Le Havre,
urm\rind la `nceput `n paralel, pe
urm\ `ngem\nând planurile, un
refugiat sirian (Sherwan Haji) care ajunge fraudulos `n Finlanda [i
un comis-voiajor (Sakari Kuosmanen) care `[i p\r\se[te (nu se [tie
de ce) so]ia [i câ[tig\ la poker o
mare sum\ de bani cu care cump\r\ un restaurant falimentar din

Helsinki, cu cei trei angaja]i ai lui.
De[i presupunem c\ ac]iunea se
petrece `n zilele noastre, universul lui Kaurismäki e acela[i ca `n
toate filmele lui (nu-i po]i cere „s\
fac\ [i altceva“). Decorurile sunt
minimaliste [i prost luminate (filmate, fire[te, pe 35 mm), nici o
f\râm\ de tehnic\ nu pare s\ deranjeze aceast\ lume nostalgic\,
suficient\ sie[i, populat\ de oameni care fac r\u sau bine din ra]iuni incon[tiente, f\r\ s\ caute

For]\ major\
Unele decizii le iei de nevoie.
Fiindc\ pur [i simplu nu ai alternativ\ [i preferi s\ evi]i un r\u
f\când un r\u mai mic. O fi un fel
de management al p\catelor. Milu
avea de ales `ntre a-[i l\sa copiii
s\ sufere de frig [i a comite o
f\r\delege. C\ a[a o iarn\ nu mai
fusese de mult\ vreme, nici m\car
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b\trânii din sat nu `[i aduceau
aminte s\ mai fi tr\it asemenea
geruri. Mai bâiguia câte unul c\
parc\ cea din cinzeci[ipatru a fost
mai na[parlie. Dar m\car pe vremea aia erau lemne berechet.
Fiind un prost parior, Milu a
mizat pe o iarn\ blând\ [i [i-a
b\ut lemnele la dou\ zile dup\ ce
[i le-a procurat. Acum pierdea
prin KO `n repriza a doua, dac\ nu
inventa ceva. Bani de alte vreascuri nu avea, a[a c\ a luat drastica
decizie de a deveni infractor [i a
sparge bancomatul de lâng\ prim\rie. Cât de greu putea fi? Topor

explica]ii pentru deciziile lor. Absurdul pove[tilor lui Kaurismäki,
cu umorul care `l apropie de Jim
Jarmusch, are acest revers al
bun\t\]ii care n-are de ce s\ se justifice. Dup\ ce sirianul fuge din
centrul unde i se refuzase cererea
de azil politic [i se `ntâlne[te cu
comis-voiajorul singuratic devenit patron de restaurant, e adoptat
f\r\ probleme. Nici unul dintre
angaja]ii restaurantului nu se `ntreab\ dac\ e `ntr-adev\r de bun\

Voi n-a]i `ntrebat
F|R| ZAH|R v\ r\spunde
Bobi
avea, agilitate a[a [i a[a, dar [eful
de post, la 132 de kile, nu era `n
stare s\ prind\ nici m\car un
melc cu cagul\.
{i-a f\cut un soi de plan, pe un
dos de calendar, cu pixul. Avea s\
atace spre sear\, dup\ ce lumea se
`ncuie `n case [i aprinde l\mpile.
Fiindc\ da, e vorba de acela[i sat
lipsit de electricitate despre care
am scris [i `n articolul precedent,
\la cu semaforul. Cum s\ func]ioneze un bancomat `n aceste condi]ii? Simplu. M\tu[a mea lucreaz\ `n el. A fost singurul candidat
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care putea imita, cu gura, sunetul
banilor atunci când sunt num\ra]i mecanizat. Fliu fliu fliu fliu
suta, fliu fliu fliu dou\ sute!
Nu aveai nevoie de card. Totul
se baza pe recunoa[tere facial\. Te
apropiai de bancomatul din lemn
[i te uitai prin cr\p\tur\, s\ te
vad\ m\tu[a mea, care `]i adresa
dou\ trei `ntreb\ri de autentificare. Era un fel de veceu de la ]ar\,
ve[nic ocupat, care vorbea cu tine
[i, la final, `]i d\dea ni[te bani
prin cr\p\tur\. Asta doar dac\ figurai cu bani pe caietul cela. Nu

credin]\ [i dac\, procurându-i acte false, nu `ncurajeaz\ o persoan\
periculoas\ pentru mica lor comunitate. Toat\ lumea are un cec `n
alb pân\ la proba contrarie. Fiecare
e binevenit `n mica noastr\ s\r\cie.
Dar Kaurismäki nu se ocup\
numai de refugia]ii c\rora lumea
civilizat\ le `nchide `n mod oficial
u[a `n nas `n vreme ce oamenii
obi[nui]i `i ajut\ pe u[a din dos.
Lumea civilizat\ are [i ea mari
probleme. Restaurantul comis-voiajorului nu merge bine [i `ncerc\rile repetate de a-l rentabiliza &
moderniza (trecând prin inevitabila sushi house) sunt pe rând eliminate pentru a se reveni la tradi]ionalul pe[te la conserv\ [i un
singur fel de b\utur\. Abordarea
cineastului e una tragi-comic\,
dar parc\ mult mai comic\ decât
era `n Le Havre. Din fericire, aceast\ lume modern\ izolat\ `n stereotipurile ei e `nc\ autentic\. Wikström, proasp\tul patron de restaurant, e la fel ca imigrantul Khaled, un refugiat `n propria via]\.
{i el `[i caut\ locul [i e invizibil `n
felul s\u. Colegii s\i la fel. Singura
speran]\ de care vorbe[te Kaurismäki e, pentru cine mai are dubii,
bun\tatea. Ce e de partea cealalt\
nu mai conteaz\.
Cealalt\ parte a speran]ei/Toivon
tuolla puolen, de Aki Kaurismäki.
Cu: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Kati Outinen, Tommi Korpela

era cazul la Milu, care fusese de
mult radiat. El se uita acum la
ceas, fiindc\ studiase tiparul programului bancar [i [tia c\ pe la
17.30 femeia ie[ea [i mergea s\
fac\ pipi `n ni[te tufe. Ironic, nu?
A[a a f\cut [i azi. F\r\ s\ mai stea
pe gânduri, omul nostru a ac]ionat. A naibii construc]ie, din primele dou\ topoare nu a cedat. Ar\ta acum ca bancomatul din Pisa.
Bun lemn, gândi infractorul nostru. Fag, garantat. A continuat s\
loveasc\ pân\ când edificiul financiar bancar s-a transformat `ntr-un
morman de vreascuri numai bune de `ncins soba.
Apoi a fugit cu ele `n spinare,
bucuros c\ va putea `nc\lzi cocioaba cu copii. Bani nu a luat, c\
ard greu [i fac mult fum.
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