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RADU GRUIA 

     Vară ! Timp frumos, lumină, căldură ( de asta 
n pic cam multă), tonus şi...record negativ de 
articipare ! De, la atâtea circumstanţe favorizante, 
uporţi şi una pe invers ! 
     V-aţi dat desigur seama despre ce este vorba în 
ropoziţie : joia cea de toate lunile,  Select, 26 iunie. 
e data asta a fost prezent cu adevărat, nucleul 

dur”. Şi nici el măcar în totalitate. Ce să-i faci, 
amenii au o mulţime de treburi şi uneori  
rioritare. 
i aşa, unii au venit direct dela....locul de muncă, 
um a fost spre exemplu Dom’ preşedinte Calypso, 
are mi-a spus mie, dar eu n-o să vă spun vouă ! Şi 
oi, Ileana şi cu mine, la fel. Desigur din direcţii 
iferite. 
     Oricum ne-am strîns de vreo trei mese, a fost 
eva mai puţină gălăgie, sporovăiala a mers deci mai 
ine şi timpul a trecut cu Mach 1 ! 
     Ce-ar mai fi de spus ? A da : s-ar părea că 
chimbările tematice introduse cu numărul trecut ar 
vea ceva şanse. După cum puteţi constata pe cont 
ropriu, subiectul despre problemele globale a trezit 
nteresul unora dintre noi, care au scris şi au  trimis  

aterialele respective. 
     În legătură cu „pomenitul” plan de măsuri dela 
forie,mai aşteptăm. Desigur povestea cu locaţia 

ntâlnirilor de joi, este de prim interes. Deocamdată, 
ot să-l parafrazez pe Erich Maria Remarque „Pe 
rontul de vest, (mai) nimic nou”. 
     Se mai aude ceva cu planul de „deplasări” ? Pe 
oi, Ileana şi cu mine, ne bate gândul să mai  vedem 
âte ceva, dacă ne-or lăsa stăpânii lumii ! 
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Nae, în mare formă. Nu-l interesează deloc „criza mondială” ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Doi tipi serioşi : Adrian Popa şi Dan Ştefănescu. Care tocmai s-a întors din UE şi are  
                                de povestit. Iar Adrian, de ascultat ! 
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Ileana Gruia şi....Kojak ! Îl mai ţineţi minte pe Telly Savalas, grecul? Uite-l aici în rolul 

lui Calypso !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vali Gheorghe, Gabi Gheorghe şi Ani Vanca. Dejun de lucru. Discuţii pe subiectele din 

protocol şi atenţie acordată presei. 
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Rodica Nicolescu şi Nina Olaru. Dificilă şi activitatea asta de monitorizare/organizare! 
Nici la masă nu te poţi relaxa ! 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirel Vanca, Nae Enescu, Sticloanţa de Bănişor (bună de tot !) şi apararatele de 
fotografiat. Se poate presupune de unde atâta bună dispoziţie ! 
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Radu Stoian. Expresie. 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabi Gheorghe şi Ani Vanca. Minispectacol de marionete: actor şi spectator ! 
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Opinii 
CRIZA MONDIALĂ 

Grupaj realizat de RADU GRUIA 
În apariţia precedentă a revistei noastre am inserat, la aceeaşi rubrică, materialul 
colegului  Radu Mihalcea, profesor la Universitatea Illinois din Chicago, care abor-
dează exaustiv şi competent tema de astăzi sub titlul „ Cinci probleme majore ale lumii 
contemporane”. Deşi materialul  a ajuns la redacţie mai târziu (fiind difuzat iniţial pe 
mai multe adrese de mail), iar cuprinsul  a fost revăzut şi completat ulterior de către 
autor, am considerat că reproducerea sa în revistă este pe deplin justificată.  
Prezentat sub forma unor opinii personale ale autorului asupra lumii contemporane, 
materialul reuşeşte după părerea mea, să propună  dezbateri la obiect, prin „etalarea” 
succintă, dar consistentă a unor subiecte de interes, pe care de-altfel le întâlnim 
aproape zi de zi în media globală. Da, dar una este să vezi  presa de acasă, sau de 
aiurea şi cu totul altceva  este să ai la dispoziţie un material sintetic, „burduşit” cu 
informaţie concentrată dar accesibil şi uşor de lecturat! Poate că cineva ar putea 
formula obiecţia : OK ! La ce-mi trebuie materialul ăsta din moment ce subiectele lui 
sunt tratate aproape de către fiecare autor de rubrică de specialitate ? Aşa este, 
dar...presarii scriu de fapt, plachete, sau dacă vreţi „pastile”! Atât este spaţiul pe care-l 
au la dispoziţie, prin contract. Dacă volumul este mai mare, nu se publică! Dilemă : 
cum  poţi „comprima” (chiar exponenţial) 8700 cuvinte în 600-700, care este 
dimensiunea maximă curentă a unei plachete ? Soluţie : scrii la „Mecanicii” ! 
 
După cum era de aşteptat, materialul a generat reacţii din partea unor colegi : 
deocamdată Emil Hitzig şi Mirel Vanca (în ordinea primirii la redacţie). Sunt sigur că 
vor fi şi alţii. În cele ce urmează, redăm  reflecţii apărute în presa internaţională în 
timpul şi după epuizarea evenimentului G8, cu referire la aspectele crizei mondiale şi 
ilustrării sale în documentele reuniunii. De asemenea, în respectul regulilor adoptate, 
(vezi editorialul numărului anterior) reproducem (integral sau selectat) materiale-
replici primite de la colegii amintiţi mai sus. 

G8 Între 7-10 iulie 2008, liderii ţărilor care formează grupul (Anglia, Canada, 
Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Statele Unite) s-au întâlnit la Toyako- 
Japonia, pentru o reuniune  dominată de criza economică şi de lupta contra încălzirii 
globale, în timp ce la Sapporo, oraş aflat în vecinătate, se desfăşurau deja manifestaţii 
de protest ale opozanţilor ideii de globalizare. 
Primii sosiţi, duminică 6 iulie, au fost preşedintele american George W. Bush şi 
omologul său rus, Dmitri Medvedev (aflat la primul său G8), care s-au instalat la 
hotelul de lux amplasat pe malul lacului Toya , insula Hokaido, unde au fost primiţi 
de primul ministru al Japoniei, Yasuo Fukuda. 
Reuniunea G8 se desfăşoară în timp ce economiile ţărilor dezvoltate cunosc o perioadă 
de încetinire accentuată datorită creşterii preţului petrolului şi mărfurilor alimentare 
precum şi consecinţelor  crizei financiare care zguduie SUA şi Europa încă din vara 
care a trecut. 
Luări de poziţie care au precedat reuniunea : 

• Preşedintele Bush : a reafirmat politica „dolarului tare” dusă de Statele Unite, 
chiar dacă acesta continuă să scadă. El a admis că economia americană nu este 
„totuşi atât de puternică” pe cât şi-ar dori-o. 
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• Preşedintele Nicolas Sarkozy , a căruia ţară deţine preşedinţia temporară a 

Uniunii Europene : „ Doresc ca G8 să încurajeze transparenţa pe piaţa 
petrolului solicitând Statelor producătoare să-şi facă publice ofertele şi 
rezervele, iar Statelor consumatoare să facă acelaşi lucru cu informaţiile 
referitoare la stocurile lor de petrol”. 
„Criza alimentară internaţională constituie o provocare pentru pentru lumea 
noastră....în sec. XXI, trebuie să putem să hrănim planeta” 

• Cancelarul german Angela Merkel, într-o alocuţiune adresată presei germane : 
„G8 va adopta un vast catalog de măsuri pentru garantarea alimentaţiei 
mondiale”. 

• Primul Ministru al Japoniei Yaseo Fukuda : a anunţat că va fi prezent la 
deschiderea jocurilor Olimpice de la Beijing, în august. ( China, care nu face 
parte din G8, a fost invitată să participe, în persoana preşedintelui său, Hu 
Jintao) 

* 
      

G8 a debutat cu „o zi africană”, consacrată discuţiilor cu şapte State africane, 
focalizate pe dezvoltarea Africii, unde „decolarea” preţurilor petrolului şi  mărfurilor 
alimentare agravează dramatic situaţia celor mai săraci. 
Liderii ţărilor menbre G8 şi ai ţărilor africane invitate (Africa de Sud, Algeria, Etiopia, 
Ghana, Nigeria, Senegal, Tanzania, plus Uniunea Africană, s-au reunit pentru un 
dejun urmat de o şedinţă de lucru, într-un hotel de lux situat în munţii din nordul 
japonez. Discuţiile au fost centrate pe problematica dezvoltării şi ajutoarelor promise 
la Gleneagles. Jose Manuel Barroso, aflat de asemenea la Toyako,  a anunţat că va 
înainta ţărilor Uniunii Europene propunerea constituirii unui fond de un miliard euro, 
destinat susţinerii sectorului agricol din ţările aflate în curs de dezvoltare. Aceste 
fonduri, de provenienţă din excedentele bugetare neutilizate ale UE, vor fi consacrate 
măsurilor pentru ameliorarea accesului la producţia agricolă, inclusiv la îngrăşăminte 
şi material germinativ, evident prin intermediul obţinerii unor credite. 
Potivit declaraţiilor sale, totalul ajutorului UE pentru combaterea consecinţelor crizei 
alimentatre, va atinge 1,8 miliarde euro. 
Ţările africane şi ONU aşteaptă cu fermitate ca promisiunile făcute de G8 să nu 
rămână literă moartă. Conform declaraţiilor lor, mai puţin de un sfert din cele US $ 25 
miliarde suplimentare promise la Gleneagles până în 2010, au fost deblocate. 
Preşedintele Uniunii Africane, Jean Ping : „Conducătorii ţărilor africane aşteaptă de la 
G8 să trasforme în fapte promisiunile făcute. Însăşi credibilitatea angajamentelor 
internaţionale este pusă în joc !” 
Prezente de asemenea la Toyako, ONG-urile presează la rândul lor ţările G8 să-şi 
respecte angajamentele. „ Nu trebuie să-i lăsăm să uite promisiunile făcute” a declarat 
reprezentantul organizaţiei britanice Oxfam Max Lawson. Pentru ei, cele 25 miliarde 
de dolari ”sunt bacşisul pentru orchestră, în timp ce pentru ţările africane reprezintă o 
chestiune de viaţă şi de moarte”. 
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* 
Summit-ul G8 de la Toyako s-a terminat cu concluzii timide în privinţa  răspunsurilor 
la criza mondială, economică, alimentară şi energetică, dar cu avansuri mai concrete 
pentru răspunsul la provocarea reprezentată de schimbările climei planetare. 
Andrew Cooper, profesor de Ştiinţe-Politice la universitatea din Waterloo (Canada) : 
„ Nu cred că bilanţul este foarte bun pentru ceace înseamnă economia şi că au dat un 
răspuns foarte bun problemei actualei volatilităţi. Referitor la schimbarea climei, este 
o străpungere faptul că s-a reuşit scoaterea din imobilism a preşedintelui Bush, ca şi 
stabilirea unui pod între G8 şi G5”. 
 
Cei 8 nu au depăşit la Toyako stadiul declaraţiilor de principiu despre economia 
mondială, limitându-se să califice perspectivele sale drept „pozitive”, dar evocând 
totodată problemele creşterii preţului petrolului, mărfurilor alimentare  şi a inflaţiei. 
Ei nu au anunţat un nou ajutor financiar destinat săracilor planetei pentru care 
hrana devine din ce în ce mai scumpă, estimând că cele US $ 10 miliarde 
disponibilizate dela începutul anului sunt suficiente. 
Chiar şi iniţiativa preşedintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso privind 
fondul agricol de un miliard de euro, pentru ţările în curs de dezvoltare pare a fi fost 
torpilată de cancelarul german Angela Merkel. 
„ În cel mai bun caz, asupra fiecărui subiect, s-a ajuns la cel mai „blând” consens, 
care în final a prevalat”, deplânge Luc Lamprière, director general al Oxam-Franţa 
adăugând că „ G8 n-a ştiut să răspundă unei lumi aflată în criză, care cere o acţiune 
serioasă”. 
 
Despre petrol, ale cărui preţ evolueză la niveluri record, G8 s-a limitat să ceară 
corelarea producţiei cu consumul mondial, chiar dacă ţările producătoare,  îndeosebi 
OPEC , consideră că oferta lor este suficientă. 
 
Referitor la climă, Statele Unite s-au raliat la Toyako principiului reducerii cu 50% a 
emisiilor poluante la nivel global, până în anul 2050.  
Washington-ul a refuzat aderarea la protocolul dela Kyoto, intrat în vigoare din 2005, 
deoarece acesta impune restricţii privind cele 6 substanţe poluante care determină 
modificarea climei, exclusiv ţărilor industrializate. 
„ Pentru a răspunde schimbărilor climaterice, toate economiile importante trebuie să 
se afle la aceeaşi masă, ceeace s-a petrecut astăzi” a declarat preşedintele american 
George W. Bush. 
Dar G5 (China, India, Africa de Sud, Mexic şi Brazilia), invitate la Toyako, au apreciat 
că, deoarece ţările industrializate nu s-au angajat suficient, refuză să-şi fixeze 
propriile restricţii. 
 
Cu aceste rezultate, summit-ul dela Toyako repune în discuţie problema utilităţii G8, 
a cărui constituire urcă către mijlocul anilor ’70. 
Timiditatea sa vizavi de problemele economice, „va da cetăţenilor şi electoratelor din 
cea mai mare parte a ţărilor G8, garanţii minime că guvernanţii  înţeleg adevăratele lor  
probleme atunci când vor face un plin de benzină, când îşi cumpără hrana sau când 
văd şomajul în creştere în Statele Unite”, constată John Kirton, cercetător pe probleme 
G8 la universitatea din Toronto.             
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În loc de concluzii : reuniţi la Toyako în Japonia, liderii ţărilor cele mai industrializate 
nu au dorit să deblocheze mijloace suplimentare, mulţumindu-se să-şi „dorească” 
soluţii pentru explozia preţurilor. 
Pe pieţele planetei, preţurile preţurilor mărfurilor alimentare au crescut cu 50% din 
2005, conform Băncii Mondiale. Preşedintele american George W. Bush, este de altă 
părere : „ Scopul nostru, a spus el, a fost să progresăm în dosarele cheie, lupta contra 
schimbărilor climatice,relansarea negocierilor iniţiate la Doha, lupta contra maladiilor 
în Africa, sfidarea reprezentată de creşterea preţurilor  alimentare şi energetice. Sunt 
mulţumit  că pot spune că am am obţinut importante succese ...” 
 
Ecologiştii nu înţeleg astfel. Pe străzile din Toyako, sute de militanţi ONG au denunţat 
acordul la minimum al ţărilor bogate pentru reducerea emisiilor poluante. 
Un lucru bun la terminarea acestui summit este că ţările G5 au găsit o poziţie 
comună asupora problemelor cheie, în parte şi datorită slăbiciunii evidente etalate de 
către ţările G8. 
În ceeace priveşte petrolul, ale căruia preţuri s-au dublat într-un singur an, G8 s-a 
limitat la solicitarea corelării producţiei cu consumul. Deloc de ajuns, deoarece FMI 
avertizează că presiunile inflaţioniste riscă să devină incontrolabile în ţări din Africa şi 
din America de Sud. 
PS. De ultimă oră : 
„You know, God bless him, bless his heart, president of the United States, a total failure, 
losing all credibility with the American people on the economy, on the war, on energy, 
you name the subject,"  
House Speaker, California Democrate Nancy Pelosi. (An interwiu on CNN, Thursday, 
july 16 2008) 

Emil Hitzig :        (SELECŢIE) 
27 Iunie 2008  
REPLICA la ANALIZA lui Radu Mihalcea..... 

..............................................................  

TE CITEZ : Concluzii (NR : citat din materialul RM) 

In primul deceniu al mileniului al 3.lea principalele probleme ale omenirii se contureaza puternic.  Niciuna 
dintre problemele sesizate in deceniul precedent nu a fost rezolvata iar virulenta acestora a crescut odata cu 
timpul, odata cu cresterea populatiei pe glob, odata  cu perpetuarea conflictelor cu substrat religios, odata cu 
limitarea resurselor de apa, energie si hrana. Lumea catre care ne indreptam nu va fi mai simpla ci mai 
complexa, cu probleme mai greu de rezolvat. America – care in situatiile precedente de criza s-a reinventat 
mereu  si a reusit pina acum sa depaseasca toate momentele dificile din istoria sa – este din nou solicitata sa 
dovedeasca viabilitate si consecventa in aplicarea acelor concept care i-au asigurat succesul  politic si 
economic in ultimele 6 decenii. De data SUA se afla in compania altor tari redutabile, cu un nivel 
educational, economic, politic si militar care se apropie de cel american. Deceniul care urmeaza va fi unul al 
confruntarilor si pregatirilor pentru o evolutie permanenta, in care SUA va ramine singura: atit aliatii 
europeni cit si Japonia nu sunt interesati in perpetuarea hegemoniei americane agresive. 
 
PERMITE-MI să prezint şi concluzile mele : 
 
Actuala criza mondială se datorează rapidei dezvoltări a celor doi coloşi China si India care împreuna 
au 2,38 miliarde locuitori la care se adaugă şi alte ţări în dezvoltare şi în total ajung la peste 3 miliarde 
locuitori, care cu numai 10 ani în urma erau într’o stare de letargie economică şi practic erau o 
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entitate neglijabilă pe piaţa mondială. Această dezvoltare rapidă a dus la o cerere furibundă de 
materii prime ca :metale, energie fosilă si grâne. 
Pe fundalul acestei stări se află ţările membre O.P.E.C. şi Rusia ,care nu manifestă mare simpatie faţă 
de occident şi sunt interesate în umflarea preţului petrolului. 

 

Mirel Vanca :     DEZBATERE 
 

Am avut mari reţineri înainte de-a mă hotărâ să particip la această dezbatere. De 
ce? Ca să evit să primesc imediat lovituri peste nas de la cei care cred ca deţin doar ei 
monopolul adevărului si care nu ştiu sa te contrazică delicat. Când spun asta, mă 
refer şi la prietenul meu Emil Hitzig .S-ar putea ca din acest moment el sa nu mă mai 
considere ca atare. Tot aşa de bine s-ar putea să mă contrazică în aşteptările mele şi 
să mă trateze cu o delicateţe pe care n-am remarcat-o, până acum, în replicile lui. 

De la bun început vreau să vă fac cunoscut că m-a impresionat şi că apreciez, 
fără rezerve, analiza foarte amplă (poate prea amplă) pe care Radu o face lumii 
contemporane şi că nu sunt de acord cu Nae Enescu, după care ar trebui să ne 
preocupe doar modul cum ne petrecem clipa. Trebuie sa ne preocupe viitorul omenirii, 
pentru ca suntem răspunzători , fiecare dintre noi, de ce lăsam moştenire copiilor si 
nepoţilor noştri. 

Eu nu mă ocup de problemele globale ale omenirii, deci nu sunt, nici pe departe, 
specialist în acest domeniu. Ceea ce voi spune în continuare se referă la  realităţi 
trăite de mine şi la rezolvări văzute prin prisma brumei mele de experienţă şi prin cea 
a bunului simţ. O să vi le spun intr-o ordine întâmplătoare si nu in ordinea în care le-
a dezbătut Radu. 

 O să încep cu criza energetică.  Aici, în România, o simţim pe pielea noastră. 
Preţul la benzină creşte aproape în fiecare zi. A depăşi demult 1 Euro/litru. Am 
început să circul mai puţin cu maşina. Profit de  cele 12 călătorii gratuite pe care le 
am pe CFR (în calitatea mea de „persecutat etnic”, adică de  refugiat din Ardealul de 
Nord în timpul ocupaţiei maghiare) şi pe distanţe lungi merg cu trenul. Iarna, în costul 
întreţinerii, ponderea cea mai mare o are energia termică consumată. Costul 
Gigacaloriei a crescut constant. Mi-am montat şi eu repartitoare şi robinete 
termoreglabile la fiecare calorifer ca să pot controla consumul de căldură. Mai mult, 
am început să-mi înlocuiesc ferestrele vechi cu ferestre termopan. Aici deschid o 
paranteză.  Radu a enumerat diversele surse de energie şi a menţionat atât ponderea 
lor în consumul actual cat si rezervele mondiale de care dispunem. A omis o sursă 
importantă de energie: economisirea. .In lume se face o risipă enormă de energie. Cea 
mai mare risipă de energie are loc în  centralele termo-electrice  şi motoarele termice, 
datorită randamentului lor  termic foarte redus .(NR : 15-25%) Cei care am absolvit 
secţia de maşini termice sau aviaţie, ar trebui să avem serioase mustrări de conştiinţa 
, vis-a-vis de ceea ce lăsăm moştenire copiilor si nepoţilor noştri. Este clar ca acest tip 
de maşini este unul învechit şi extrem de păgubos. Dar, din păcate, nu se întrevede 
înlocuirea lui. Aceste maşini sunt si cele vinovate, in cea mai mare măsură, de 
poluarea atmosferei cu bioxid de carbon si cu bioxid de sulf, ambele gaze de seră. În 
România şi cred că nu numai la noi, calitatea proastă a izolării termice a locuinţelor 
este o altă sursă importantă de risipă. A început, din fericire, o acţiune, mai mult 
individuală decât dirijată de stat, de reabilitare termică a locuinţelor. 

Referitor la inflaţie şi criză financiară. Şi la noi, unele preţuri cresc într-un ritm 
alarmant, urmărind , unele fără nici o legătură, creşterea preţului la petrol. Ca să se 
atenueze acest fenomen  s-au mărit dobânzile, apropiindu-se, în prezent, de 10%. Se 
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prefaţează şi la noi o criză imobiliară. Preţurile terenurilor şi a locuinţelor au crescut 
vertiginos. În 1996, am cumărat 1000 mp. de teren intravilan, la tara, cu 1 dolar/mp. 
Azi , acelaşi teren, în acelaşi sat, se vinde cu 30 Euro/mp! Apartamentul meu cu trei 
camere, m-a costat, în 1995, 60.000 dolari. Azi preţul lui este de 320.000 Euro! 
Specula cu terenuri si cu locuinţe este deosebit de înfloritoare la noi. Cererea de 
locuinţe fiind foarte mare, s-a construit şi se construieşte foarte mult de către 
speculanţii imobiliari. Se pare, că în momentul de faţă, oferta a început să echilibreze 
cererea. Ce se va întâmpla cu cei care au început să construiască , în câmp, localităţi 
întregi, fără să aibă asiguraţi clienţii? Un proiect de acest fel se desfăşoară lângă satul 
meu de adopţie. Ce se va întâmpla cu cei care au luat credite ca să-şi cumpere o 
locuinţă, în condiţiile în care dobânzile cresc? Probabil acelaşi lucru care s-a 
întâmplat şi în America. 

Şi acum apropo de terorism. Îl detest cu toată fiinţa mea. Este cel mai oribil 
fenomen la care am fost condamnaşi să-i fim martori. Este de-a dreptul mârşav să 
omori civili, oameni nevinovaţi, ca să-ţi atingi un scop, oricât de nobil ar fi el. Dar e la 
fel de condamnabil şi să omori civili, în lupta cu terorismul. Nu ştiu dacă va fi 
vreodată eradicat terorismul! Dacă da, nu ştiu cum şi când se va întâmpla asta. Sigur, 
ar fi o catastrofă ca în mâna teroriştilor să ajungă arme nucleare. Dar oricând pot 
declanşa o catastrofă şi cei care deţin actualmente arme nucleare. Ei contestă dreptul 
altora de-a deţine astfel de arme dar ei nu vor să renunţe la ele . Oricât se cred ei de 
superiori şi printre ei se poate strecura, la un moment dat, un dement, care să facă uz 
de ele! SUA s-a erijat, aşa cum vedem cu toţi şi cum ne-o spune şi Radu, într-un 
geandarm mondial. Are el dreptul s-o facă? Categoric nu! Singur ONU poate dispune 
măsuri de genul celor pe care şi le asumă azi SUA. SUA şi alte state, îşi permit să nu 
respecte hotărârile sau recomandările ONU şi împotriva lor nu se iau măsuri. Aceste 
ţări nu-şi respectă angajamentul pe care şi l-au luat atunci când au aderat la această 
organizaţie mondială. În această situaţie, ce mai caută ele în această organizaţie? 

Atâta am avut de spus. Sper că nu v-am plictisit şi că nu v-am scandalizat cu 
ideile mele. 

Vă îmbrăţişez pe toţi 
Mirel. 
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Cronică. 
MELOMAN FĂRĂ VOIE 

 MIREL VANCA 
Consultant de specialitate: ANA VANCA 

 
Am văzut pentru prima oară un spectacol de operă, în anii ’50, pe când eram elev 

la Cluj. Întrebat dacă mi-a plăcut, am răspuns că mi-a plăcut, dar că , din păcate, n-
am înţeles tot ce cântau actorii, şi că aş fi preferat ca dialogurile şi monologurile să nu 
fie rostite cântat , iar orchestra să lipsească! Pe mine mă interesa exclusiv acţiunea 
spectacolului şi eram total  insensibil la muzică. Bineînţeles că răspunsul meu a 
produs stupoare. Cu toate acestea, am văzut, în cei patru ani petrecuţi la Cluj, toate 
spectacolele din repertoriul operei clujene, iar unele chiar de mai multe ori. De ce? 
Pentru că, în şcoala noastră era o modă să se meargă la operă şi era un titlu de glorie 
pentru cel ce-a văzut „Carmen” de 10 ori sau „Traviata” de 20 de ori ş.a.m.d. Erau 
mulţi colegi care se lăudau cu asta. Încet, încet am început şi eu să fiu sensibil la 
muzică. Ştiam chiar câteva arii pe de rost, pe care le cântam, împreună cu colegii, de 
câte ori eram bine dispuşi.   

N-am fost un meloman în adevăratul înţeles al cuvântului nici atunci la Cluj şi 
nu sunt nici acum. Natura nu m-a înzestrat nici cu auz muzical şi nici cu voce 
muzicală, dar cu toate acestea îmi place să cânt. Am fost de două ori recrutat în corul 
şcolii şi tot de atâtea ori am fost dat afară, după ce dirijorul mă identifica ca fiind 
„măgarul” generator de falseuri.  

S-a întâmplat însă,  să mă căsătoresc c-o melomană. Ani este o înrăită a 
spectacolelor de operă, operetă şi balet. După ce ne-am stabilit în Bucureşti, în anul 
1995, a devenit unul din „stâlpii” operei bucureştene. Sunt câteva persoane aproape 
nelipsite de la fiecare spectacol de operă. I- am denumit pe aceştia „stâlpi” ai operei 
sau, cu alte cuvinte „oameni de bază”, oameni fără de care , ai putea crede , că n-ar 
putea avea loc spectacolele sau că, fără ele, s-ar putea dărâma clădirea operei. N-o să 
vă vină să credeţi când o să vă spun câte spectacole de operă , operetă şi balet a văzut 
Ani, din 1995 şi până azi. Ei bine, a văzut 185 de spectacole de operă, 78 de 
spectacole de operetă şi 106 spectacole de balet! A văzut opera „Trubadurul” de 18 ori, 
opera „Traviata” de 14 ori, opereta „Silvia” de 7 ori,  opereta „Văduva veselă” de 12 ori, 
baletul „Giselle” de 15 ori, baletul „Lacul lebedelor” de 14 ori etc.etc. La multe din 
aceste spectacole am însoţit-o şi eu. Când n-a însoţit-o Corina Firuţă , colega noastră, 
sau o altă prietenă şi când a refuzat să meargă singură, a fost musai s-o însoţesc eu. 
Am văzut şi eu odată sau cel mult de trei ori, aproape toate spectacolele din 
repertoriul operei şi operetei din Bucureşti. Vă daţi seama că pentru un afon este  o 
pedeapsă să trebuiască să vadă acelaşi spectacol muzical de mai multe ori! Primul 
spectacol l-am văzut, totdeauna, cu interes, mai ales că înţelegerea acţiunii mi-a fost 
facilitată, de data aceasta,  de traducerea textului ariilor interpretate de cântăreţi, din 
italiană în română, din franceză în română şi chiar din română în română, pe un 
ecran situat deasupra scenei.  

Am văzut şi spectacole care m-au impresionat fie prin calitatea deosebită a 
interpretării unor cântăreţi sau balerini, fie prin inovaţiile regizorale, fie prin 
scenografia deosebită. Aş menţiona, în primul rând, două spectacole cu opera 
„Oedipe” a lui George Enescu, unul în regia lui Andrei Şerban (1995) şi celalalt în regia 
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şi scenografia lui Petrică Ionescu (2005), ambii regizori lucrând mai mult în 
străinătate decât în ţară. Au fost două spectacole interesante, cel de al doilea de-a 
dreptul fabulos! Petrică Ionescu  a montat, de curând, în premieră, opera „Macbeth” 
de Giuseppe Verdi, reuşind, din nou, un spectacol foarte bun, ieşit din comun, iar 
regizorul Alexander Hausvater a montat opera „Trubadurul” de Giusepe Verdi.  Merită 
văzut şi spectacolul de balet „Lacul lebedelor”pe muzică de P.I.Ceaikovski, în 
coregrafia lui Gheorghe Iancu., întors în ţară după mulţi ani petrecuţi în străinătate (a 
dansat 20 de stagiuni la „Scala” din Milano). 

Opera din Bucureşti are cântăreţi şi balerini foarte buni. În opera „Madame 
Butterfly” de G. Puccini le puteţi vedea pe sopranele Mariana Colpoş şi Roxana 
Briban,  în opera „Traviata” de G. Verdi, le puteţi vedea pe sopranele Roxana Briban, 
Mihaela Stanciu, Felicia Filip, tenorul Marius Manea şi pe baritonul Iordache Basalic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Sorina Munteanu şi Eugen Secobeanu în „Macbeth” 
În multe dintre spectacolele de operă sau balet ale Operei Naţionale din 

Bucureşti (denumirea oficială a operei bucureştene) puteţi vedea artişti străini sau 
artişti români stabiliţi în străinate, nu însă şi pe celebra soprana italiană de origine 
română, Angela Gheorghiu, care a pretins un onorariu exagerat pentru a se produce 
pe scena operei bucureştene, onorariu care nu i-a putut fi achitat. Au  putut fi văzute, 
în schimb, Leontina Văduva de la Opera din Touluse, Roxana Donose de la Opera din 
Viena, Daniel Magdal de la Teatrul din Magdenburg etc.  Am avut ocazia să le văd, la 
Bucureşti, pe prim-balerinele Alina Cojocaru de la  Opera din Londra şi pe Simona 
Noja de la Opera din Viena. 

În anul 2000 am văzut baletul „Giselle” de Adam cu Simona Şomăcescu şi Alin 
Gheorghiu, iar în 14 aprilie 2002, acelaşi balet cu rusul Anton Bogov şi Alina Cojocaru 
(decorată cu acest prilej, de preşedintele Ion Iliescu).  



                         
                                MECANICII ’61  POLIBUC Nr. 7 •  iulie 2008  
 

 

14

De-a lungul anilor i-am admirat în baletul „Lacul lebedelor” pe Cristina 
Opincaru,  Corina Dumitrescu, Alin Gheorghiu, Vlad Toader, Gigel Ungureanu şi 
Robert Enache. În 8 iunie 2002, a fost un spectacol cu „Lacul lebedelor”, patronat de 
Ion Iliescu, cu Simona Noja în rolul principal, cu care ocazie au fost decoraţi mai mulţi  
balerini români, din diaspora, printre care Magdalena Popa, Sergiu Ştefanschi, Amato 
Checiulescu, Gheorghe Iancu, Gabriel Popescu. 

În baletul „Bayadera” de Minkus, i-am admirat pe Corina Dumitrescu şi Ovidiu 
Matei Iancu, Bianca Fota şi Valentin Stoica. În acest balet au dansat, în ianuarie 
2008, Alina Cojocaru şi soţul ei Johann Kobborg. 

Opereta bucureşteană nu duce nici ea lipsă de cântăreţi şi balerini buni  şi de 
spectacole bune. I-am văzut pe Doina Scripcaru si pe Alfredo Pascu în „Văduva 
Veselă” de Fr. Lehar, pe Gabriela Daha şi Anghel Stoian în „Liliacul” de J. Strauss, pe 
Mioara Manea şi pe Ştefan Popov în „Suzana” de J. Gilbert, pe Mioara Manea, Anghel 
Stoian şi Bogdan Caragea în „Hello Dolly” de J. Herman etc. Redeschiderea Teatrului 
de Operetă, după aproape 3 ani de la incendiul care a distrus scena şi o parte din 
sală, a avut loc, recent, cu muzicall-urile „Cabaret” de Joe Masteroff, libretul, Fred 
Ebb, muzica, cu Oana Rusu şi Cătălin Petrescu şi „Bucureşti-Brodway” şi operta 
„Contesa Maritza” de Kalman, în regia tânărului director al teatrului, Răzvan Dincă. 
Vă recomandăm căluros să vedeţi aceste spectacole, în stagiunea următoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corina Dumitrescu şi Ovidiu Matei Iancu în „Corsarul” de A. Adam 
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Doina Scripcaru, Alfredo Pascu şi Gabriela Daha în „Liliacul” 
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Note de călătorie 
 

         
  
                                    BARCELONA                ....în Mai !    

RADU GRUIA 
De data aceasta este vorba de o mini-vacanţă. Fără  condiţionări, restricţii 

impuse de un program angajat sau de alte elemente coercitive. Pur şi simplu ne 
propunem să facem exact ce vom crede că poate fi interesant sau impresionant.Sau 

cum se spune de multe ori, „văzând şi 
făcând”. OK, deşi ceva a trebuit să fie 
predeterminat : durata ! 5 zile ! Al 
dracului de precis ! Aş putea spune 
necruţător, dar mă abţin. De ce Barcelona 
? Pentru că, până una – alta , deşi  
Cataluňya ,(realitate istorică  cu implicaţii 
profunde) Barcelona înseamnă Spania, iar 
pentru noi, Spania înseamnă Arina. care 
vine de la Madrid şi ne face cadou 5 zile 
minunate Aşa că...iată ce  poate face 
familia ! Pentru o lume, lumea în care 
trăim, Barcelona înseamnă Gaudi , 
Picasso, Dali, fundaţia Miro,  destinaţia  
preferată pentru peste 5 milioane de 
turişti anual, parcurile, portul, plajele, 
marile bulevarde şi străduţele de 3 m 

lăţime (pe care se circulă în draci) monumentele, oamenii care le fac parcă să vibreze pe 
toate şi nu în ultimul rând,.... ISTORIA !  

 
Barcelona, oraş din (Regatul) Spania, este potrivit Constituţiei Spaniei, 

capitala Cataloniei în respectul principiilor stabilite de Statutul de Autonomie al 
Cataloniei. Ceeace particularizează Constituţia Spaniei în raport cu celelalte 
Constituţii europene, este importanţa  conferită respectării drepturilor omului, 
tradiţiilor, culturii,  limbii şi intituţiilor aparţinând întregului popor spaniol şi tuturor 
popoarelor Spaniei. 

Autonomia Administrativă, în termenii constituţiei din 1978, se instituie pe 
baza principiului grupurilor de provincii  cu tradiţii culturale, economice şi istorice 
comune,  ceeace le face eligibile pentru auto-guvernare  cu deplină competenţă 
legislativă, în limitele propriului lor teritoriu. În cazul Cataloniei, Autoritatea 
Administrativă este exercitată de Generalitat de Cataluňya , autoritate de auto-
guvernare constituită din Parlament, Preşedintele Generalitat-ului, şi Consiliul Executiv 
sau Guvernul. Este important  de ştiut că Generalitat nu este o instituţie de dată 
recentă : a fost instituit la Cervera în 1359 de către Cortesul (parlament) Catalan, pe 
timpul regelui Pere III „ Ceremoniosul”. Precedentul actualului Generalitat a fost cel 
republican, din anii 1931-1939 ! ( înlăturat de la putere prin lovitura de stat fascistă a 
generalului  Francisco Franco Bahamonde „El Caudillo”) 
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În prezent, Regiunea Metroplitană Barcelona cuprinde 36 de Municipalităţi 
din 7 Regiuni administrative . Pricipalele date privind populaţia, suprafeţe şi densitate 
sunt prezentate mai jos : (ian 2005) 

 
Div. teritorială Populaţia Suprafaţa-Km² Densitate-loc/ Km² 

Mun. Barcelona 1593075 100.4 15867 
Reg. Metropolitană 
Barcelona 

4770180 3235,6 1444 

Catalonia 6995206 31895,3 214 
Spania 44108530 506030 85 

Istoria oraşului poate fi (conform site-lui oficial) prezentată succint, 
ordonată pe 8 perioade semnificative pentru cunoaşterea şi înţelegerea evoluţiei  sale 
de-alungul a peste 2000 de ani de existenţă : 

• Barcelona Romană, plasează originile oraşului în sec. 1 AD, pe baza 
relicvelor arheologice şi surselor cartografice sau literare. Romanii au 
pus bazele unei  mici colonii—Barcino-- în regiunea muntelui Taber. 
Conform surselor, locaţia ar fi corespuns  necesităţii de facilitare a 
operaţiilor de apărare ale aşezărilor existente. Resturile  celor două 
Ziduri Romane de apărare demonstrează că Barcino a reprezentat 
primul nucleu urban fortificat din întrega  câmpie iberică. De altfel 
forticaţiile au fost păstrate şi întreţinute până în sec. 19, când ultimile 
structuri au fost demolate pentru a se permite dezvoltarea urbanistică 
modernă.  

• Barcelona Romanescă, s-a dezvoltat între sec 4 şi 13, odată cu 
consolidarea nucleului Roman, care permite oraşului să-şi capete 
forma definitivă. După  multe frământări politice* şi retragerea 
Maurilor din Spania (sec. 9-11), Barcelona feudală  dezvoltă comerţul 
maritim, fapt care îi permite să devină un important Centru politic, 
religios şi comercial. Oraşul se extinde în exteriorul zidurilor, ceeace 
determină construirea unui al doilea zid de incintă, la sfârşitul sec. 
13. Apar noi suburbii şi cartiere–Basilica Santa Maria del Mar, 
Mercadal, Rec Comtal–iar portul se extinde corespunzător dimen-
siunii activităţilor comerciale. 
*capitală a vizigoţilor Gesaleic şi Teudis între 510-573, sub denumirea de 
„Barchinona”.( în latina vulgară). 
Ibidem a maurului Al-Hurr, între 717-?, sub denumirea de „Barchiluna” 

• Barcelona Gotică, emerge din Evul Mediu după secole de stagnare şi 
la limita de dezvoltare teritorială în interiorul zidurilor. De aceea, în 
sec. 14 apare al treilea rând de ziduri care face posibilă continuarea 
creşterii  oraşului. In interiorul acestei noi incinte, „erupe” un oraş 
Gotic care înconjoară centrul sau geometric şi politic, Piaţa Sant 
Jaume. Barcelona începe să se transforme într-un oraş al 
negustorilor, navigatorilor şi oamenilor de afaceri profesionişti. 
Caracteristice devin larga participare, formarea identitîţii corporative 
precum şi orientarea activă către afaceri. Este Barcelona breslelor.În 
plan politico-teritorial, toate acestea au drept consecinţă creerea unui 
„mini-imperiu” condus de oraş : Sicilia, Malta, Sardinia, Valencia, 
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Balearele, regiunile franceze Rousillon şi Cerdagne, precum şi o parte 
a...... Greciei !  
Secolul 15 nu este însă de bun augur pentru oraş : marea epidemie 
de ciumă  (1432), răsunătoarele falimente bancare precum şi 
pierderea competiţiei pe pieţele tradiţionale în favoarea   genovezilor, 
pun capăt perioadei de înflorire. În 1462 Regele Ioan II  devastează 
oraşul,iar în 1473 acesta este practic anexat de către Regatul 
Castiliei. Dar este exclus de la beneficiile uriaşe ale Castiliei de pe 
urma colonizării Americii din sec. 16. 

• Barcelona Neoclasică, pentru care sec. 18 începe şi se termină cu stări   
de război : 1714 – Războiul de Succesiune a Spaniei – câştigat de Filip 
V şi 1808 – Războiul Peninsular (revolta împotriva Armatei lui 
Napoleon). După un alt asediu distrugător (1714), oraşul „se alege” cu 
„mariajul” limbii catalane cu franceza, precum şi cu un fort uriaş – 
Citadela – menit să supravegheze loialitatea locuitorilor sai faţă de 
noul suveran. După ce ocupaţia molitară încetează, oraşul cunoaşte o 
perioadă de revigorare economică promovată de administraţia 
Bourbon-ului, cheltuieli pentru apărare, înfiinţarea de fabrici textile 
(bumbac şi pânză crudă), noi industrii – metalurgie, vinuri, plută,etc 
precum şi Autorizaţia de a face comerţ cu cele două continente 
americane. (1778). La adăpostul zidurilor (fortificaţiilor), oraşul se 
dezvoltă , El raval şi La Rambla, ca şi alte străzi principale, sunt 
„decorate” cu noi clădiri şi faţade în stil neoclasic. 
Pentru Barcelona este din nou   „flux”. Vechile mentalităţi ale 
existenţei rurale, fac loc celor ale unui oraş modern, industrial. Este 
trecerea la era capitalistă.  

• Barcelona Modernistă. După  proclamarea noii Constituţii de la Cadiz 
(1812) oraşul este din nou confruntat cu mişcări sociale şi răsturnări 
de situaţie, de multe ori însoţite de violenţă. În 1833  părăseşte 
statutul de capitală provincială pentru a fi condus de Juntes 
Provincials i Revolutionàres şi Comitès de Salvació Pública (alias 
Consilii Revoluţionare), până către sfârşitul sec. 19. Cu toate acestea, 
sunt introduse măsuri de excepţională importanţă, cum ar fi 
demolarea zidurilor de apărare, care ajunseseră să sufoce oraşul. 
Acesta creşte şi absoarbe oraşele vecine. Vechea garnizoană militară 
(Ciutadella Militar) este demolată pentru  a face loc Expoziţiei 
Universale din 1888. Din punct de vedere industrial, Barcelona 
,cunoscută drept „Micul Manchester”, inaugurează prima cale ferată 
din Spania, în 1848 şi asistă la apariţia primelor sindicate, UGT în 
1888 şi CNT în 1910. 

• Barcelona Anilor  Nouă Sute.La începutul sec. 20 Barcelona devine o 
capitală a culturii de avant-gardă, un oraş în care noile progrese ale 
ştiinţei şi tehnologiei au un impact direct asupra vieţii de fiecare zi a 
locuitorilor săi. O nouă generaşie de oameni de afaceri nutreşte 
planul ambiţios de a transforma Barcelona într-o Metropolă modernă. 
Pe care o denumesc Marea Barcelonă. Dar 40% dintre locuitori erau 
încă analfabeţi în 1900 şi 18% în 1920. Anarhiştii, republicanii, 
burghezia regionalistă, poliţia teroristă,  pistolarii politici şi centriştii 
(militanţi pentru puterea Madridului) se angajează activ în lupta 
politică a vremii.( În timpul grevelor din 1919-20, salariaţii angajează 
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asasini profesionişti pentru înlăturarea liderilor sindicali) Populaţia 
depăşeste milionul în 1930, în special datorită muncitorilor angajaţi 
în industrie. Sunt înfiinţate cluburile de fotbal Barça şi Epagnyol, iar 
oraşul se extinde spre est. În 1929 este organizată o a doua mare 
expoziţie ca urmare a căreia este urbanizarea zonei centrale şi 
extinderea reţelei de metrou, inaugurate în 1924.  

• Barcelona Olimpică. În timpul desfăşurării pregătirilor pentru 
găzduirea  Olimpiadei de vară din 1936 – construirea Stadionului 
Olimpic şi amejărilor complexe ale zonei Montjuïc, insurecţia armată 
din iulie 1936 aruncă Spania în răboi civil. Câţiva atleţi veniţi pentru 
a participa la Olimpiadă , rămîn pentru a se înrola în prima dintre 
Brigăzile Internaţionale Republicane, devenite faimoase prin operele 
unor scriitori celebrii cum sunt Ernest Hemingway şi Orson Orwell. 
(Omagiu Cataloniei). Oraşul, ca şi Catalonia, a fost republican 
convins. Mai multe intreprinderi, şi servicii publice au fost 
„colectivizate” de către sindicate. Dar, datorită slăbirii autorităţii 
Guvernului republican şi a Generalitat-ului, părţi importante ale sale 
intră sub controlul grupurilor anarhiste. După mai multe 
bombardamente ale forţelor franchiste, oraşul cade la 26 ian 1939. 
Instituţiile autonome catalane sunt desfiinţate, iar utilizarea limbii 
catalane în relaţiile publice, a fost interzisă. Dar cu toate acestea, 
rămâne al doilea mare oraş spaniol, centru al unei regiuni 
industrializate şi prospere. Din acest motiv, devine destinaţia 
emigraţiilor masive ale populaţiei din regiunile sărace ale Spaniei. 
(emigraţii stimulate de-altfel de către Franco, din motive politice). 
Andalusia, Murcia şi Galicia „furnizează” Barcelonei aproape 600.000 
de locuitori până în 1970. Creşterea masivă a populaţiei impune 
măsuri urgente de dezvoltare a reţelei metroului, lărgirea străzilor, 
instalarea iluminatului public şi a primelor „ronduri giratorii” precum 
şi a inelelor de centură. Reţeaua de apă potabilă, iluminarea stradală, 
reţeaua de alimentare cu energie electrică şi altele sunt rapid 
modernizate, dar nu reuşesc să corespundă creşterii demografice a 
oraşului. Un alt efect important al emigraţiei se manifestă în 
domeniul socio-cultural : emigranţii nu vorbesc limba catalană, iar 
educaţia în această limbă nu este disponilă cu toată manifestarea 
unei presiuni sociale favorabile.  

•  Barcelona Anilor 2000. Dispariţia lui Franco în 1975 aduce o 
perioadă de democatizarea a întregii Spanii. Presiunea pentru 
schimbare este deosebit de puternică  în Barcelona care se consideră 
„pedepsită” timp de 40 de ani pentru poziţia  republicană adoptată în 
timpul războiului civil. Masiva, dar paşnica demonstraţie a unui 
milion de manifestanţi, în 11 sep 1977, pentru restaurarea 
autonomiei catalane are efect în mai puţin de o lună. Dezvoltarea în 
continuare a Barcelonei este susţinută de două importante 
evenimente : intrarea Spaniei în Comunitatea Europeană în 1986 şi 
în mod deosebit, desemnarea în calitate de gazdă a Jocurilor Olimpice 
de vară din 1992. Procesul de regenerare urbană a fost rapid şi însoţit 
creşterea reputaţiei de oraş „destinaţie turistică” internaţională. În 
compensaţie, s-ar putea spune, se manifestă după 2001, un nou val 
de emigraţie, de această dată din America Latină şi Maghreb. 
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Duminică, 20 mai. Pe străzi, portul turistic şi plaja. Noaptea rămâne 
totuşi rezervată pentru odihnă. Ceace nu se întâmplă întotdeauna, ce-i drept motivat : 
călătoria cu o companie low-cost ! De data aceasta WIZZ Air cu  care beneficiem de un 
zbor plăcut şi confortabil, dar....noaptea. Ajungem la hotel, împreună cu Arina care 

ne-a aşteptat la Aeroport, pe la  2.30 am ! 
Aşa că, vrând-nevrând, suntem în stare de 
funcţionare abia pe la....12 ! Pornim pe Av. 
Paralel, fără o destinaţie anume, mergând 
agale, relaxaţi, cu întrega atenţie acordată 
surprinderii acelui inefabil „act de 
identitate”, absolut specific  locaţiei. ( 
Chestia asta mi se întîmplă întotdeauna 
când „debarc” pentru prima oară undeva , 
începând cu Beijing-ul din 1979 ! ) 
Uitându-ne în stânga şi-n dreapta ne 

lăsăm în voia străzii care ne duce încet 
către zona portului, spre Reials 
Drassanes şi Mirador Colom. ( Columna 
lui Columb). Strada se lărgeşte aproape 
pe neobservate şi ajungem ăn spaţiul 
Columnei. Impresia este copleşitoare, 

deoarece peisajul tipic urban cedează 
spaţiul celui monumental, cu deschideri 
ample, monumente de tip clasic sau modern 
şi clădiri monumentale. Debutul aparţine 
nui monument modern, realizat din ţeavă 

din oţel inoxidabil, sub formă de arcuri de 
cerc cu înălţimea de cca. 20-25 m, sugerând o 
cupolă amplasată la sol. Datorită dimensiunii 
şi performanţelor obiectivului camerei mele 
foto, în imagine apare doar unul dintre arcuri, 
umbra celorlalte fiind parţial proiectată pe 
sol. În planul îndepărtat, apare Torre de 
Jaume I al telecabinei care „survolează” 
bazinul Portului, precum şi clădirea WTC din 

Barcelona. Aceleaşi obiecte, văzute din altă perspectivă (bazinul portuar) apar altfel, 
cu alte dimensiuni şi mesaje, hotărâte parcă să nu te lase să le uiţi prea uşor.În 
continuare, la stânga şi pe partea dreaptă se află un prim bazin portuar, cu destinaţie 
exclusiv turistică,denumit Moll de Barcelona. Din acest bazin operează cursele 

u
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maritime care fac legătura cu Insulele Baleare, precum şi curse de agrement pe nave 
de diferite forme sau dimensiuni .  

Suntem pe Paseo Colom şi ne apropiem de Mirador de Colom ,de fapt Monu-
mentul  lui Columb, o coloană de cca. 40 de metri purtând statuia marelui explorator. 
Simbolic ,acesta arată cu un deget disproporţionat spre continentul îndepărtat care l-a 
plasat în memoria eternă a umanităţii. La baza coloanei este amplasat un grup 
statuar tematic, „păzit” parcă de şase lei din bronz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În stânga se deschide Plaza Portal de la Pau, de unde emerge faimoasa arteră 
pietonală La Rambla, pe care „curge” un adevărat fluviu de turişti , de la 9.30-10 
dimineaţa şi până binişor după miezul nopţii ! În ceece ne priveşte, noi am n-am făcut 
excepţie, fiind prezenţi pe Rambla în fiecare din cele 5 zile de care ne-am bucurat la 

faţă ne apare clădirea portului de Barcelona 

                                                             
Absolut de 

Barcelona. Continuăm pe Ps. Colom  şi în 

epocă, dar foarte bine întreţi-nută şi funcţională. Locul e plin de palmieri şi 

  
vegetaţie decorativă , de care toată lumea pare să profite din plin, fiecare pe pofta 
inimi.Dar să trecem mai departe.Ocolim capătul  bazinului portului destinat  
ambarcaţiilor  de plăcere, Marina” cum îi zic americanii şi vedem un momument 
modern, intitulat Cap de Barcelona,dorind să sugereze  conturul simbolic al oraşului, 
amplasat pe locaţia sa.Este 3.39 pm (ora la care a fost făcută fotografia) şi senzorii 
„sună” cam demulticel timpul prânzului,mai ales că pe aici rezistă încă faimoasa 
„siesta” iberică : între 15.00 şi 19.00 totul se închide ! Deci ne grăbim pe Ronda Litoral 
şi apoi străbatem o reţea de străduţe înguste şi rectilinii, despre care aflăm mai târziu 
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că poartă numele de Barceloneta. Dintr-odată micul labirint urban se sfârşeste cu 
o.....plajă ! Amenajată, frecventată chiar şi la ora aceea şi......ornată pe contur cu 
restaurante de toate felurile. Bingo ! Da, dar nu chiar, pentru că sunt şi pline. Deci, 
ochim unul pe placul nostru, ne facem cunoscută opinia unui tânăr care ne invită să 
luăm loc pe o banchetă şi să aşteptăm eliberarea unei mese. Între timp eu mă aleg cu 
o bere, ca să nu pierd timpul ,se eliberează o masă şi primim listele de meniu la care 
Ileana şi eu ne uităm degeaba pentru că nu înţelegem mai nimic. Noroc cu Arina care, 
evident le ştie ! Ne alegem cu nişte chestii foarte sofisticate, a căror denumire n-am 
reţinut-o, dar care ne-au impresionat prin fineţe şi bun gust. OK ! Se face 5 pm .Ne 
hotărâm în sfârşit să plecăm, dar către turnurile din fotografie, despre care aflăm că 
aparţin ansamblului Cazinoului din Barcelona. Nu ajungem la ele, sunt prea departe şi 
suntem şi obosiţi. Ne reîntoarcem pe Ronda Litoral, luăm un autobuz şi ajungem la 
hotel, unde ne refrişăm puţin şi..ieşim, bineînţeles pe Rambla la o... cană de Sangria !   
 
 Luni, 21 mai. La Rambla, City Tour, Sagrada Familia. În familie nu prea am fost 
rieteni cu activităţile matinale. Mai ales în vacanţă şi după un somn bun. Aşa dar ne 

Până acolo însă.....nu  prea  ştii  ce  să  vezi 
mai întâi ! 

toar, show-urile de pantomimă 

luţe de companie expuse spre vânzare! 
care îşi câştigă existenţa pe stradă, 

p
prezentăm din nou pe Rambla pentru un mic dejun un pic mai întârziat şi apoi ne 
despărţim de Arina, care trebuie să rezolve o treabă de serviciu. După ce ne înţelegem 
să hotărâm la telefon programul de după amiază, noi pornim pe Rambla, către Pl. 
Catalunya unde se află punctele de plecare pentru tururile turistice de oraş.  

 Standurile magazinelor de flori instalate 
chiar pe tro
prezentate  la  fiecare  15-20 metri 
distanţă, multitudinea de păsări sau animă
.....Aceşti „artişti” pantomimi sunt oameni 
împrovizând personaje şi ipostaze create de ei sau împrumutate din cultura sau 
spaţiul cultural de unde provin. Au autorizaţii de muncă în regulă, eliberate de 
autorităţi. Bineînţeles că printre ei erau şi destui români ! De fapt, din câte ne-am 
putut noi da seama, majoritatea au venit aici din America Latină şi din România ! 
Ajungem în Pl. Catalunya, găsim punctul terminus al bus-urilor care fac turul de oraş 
– două linii, albastră şi roşie – o zi costă 19 € de persoană, dar te poţi opri unde vrei şi 
continua ulterior până la 8 pm, când se termină programul – şi ne urcăm pe platforma 
descoperită  pregătindu-ne să ascultăm ghidul. Dar nu facem nici-o ispravă pentru că 



 
 

Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“ 
 

 

23             Foaie de suflet lunarå a 

prezentarea este bilingvă – spaniolă şi engleză – dar habar n-ai când se trece de la una 
la alta şi nici nu se deosebesc prea tare ! Deci renunţ să mă mai chinui şi trec la 
„prietena” cameră. Traseul începe cu Ps de  Gràcia, botezat şi „Champs Elysées” de 
către turiştii cunoscători. (se spune că primul care a făcut remarca, a fost Ralea 
prin.....1930). Într-adevăr, strada, bistrourile şi cafenelele seamănă  cu celebra arteră 
pariziană.  Prezenţa oamenilor de cultură, mai mult sau mai puţin celebrii, cum au 
fost Picasso sau Stenlein, sau faptul că la  „Quatro Gats” pianota uneori Albéniz 
(celebru pianist şi compozitor spaniol pentru pian), în timp ce frumoasele locului 
„căutau” puricele supărător, dezbrăcându-se treptat pe scenă..., susţin convingător 
asemănarea făcută.  Dar Gràcia este  acum renumită pentru  două dintre cele mai 
cunoscute clădiri al  căror  autor  este  Antoni  Gaudi, mai  mult decât celebrul 
arhitect spaniol : Casa Batlló  şi Casa Milá „La Pedrera”. Imaginea  din stânga este 
luată de mine, fără să ştiu că este Casa Batlló, din busul de tur al oraşului. 

 
 

 
 

 
 

ncadrată de Casa Amattler şi de o construcţie 
centă, Casa Batlló a fost reconstruită între 1906 

 

r al discodiei” între autorităţi, pe de o parte şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Î
re
÷ 1908, la comanda lui Josep Batlló, căruia Gaudi  
i-a fost recomandat de către Pere Milá, menbru al 
Parlamentului (Cortes) Spaniei. Absolut uluit de
rezultat, Milá i-a comndat lui Gaudi un alt edificiu, 
la doar câteva sute de metri distanţă, realizat între 
1906÷1912, care a devenit La Pedrera . 
Situată la nr. 43, Paseo de Gràcia, Casa Batlló 
„insule” de clădiri cunoscute ca un „mă

face parte din componenţa unei 

realizatorii lor , pe dealtă parte. Ideile novatoare constau în diversificarea stilurilor şi 
soluţiilor arhitectonice, adeseori cu depăşirea limitelor stabilite prin normele de 
urbanism ale autorităţilor: mărirea curţilor interioare (patio), redecorarea parterelor şi 
a faţadei principale precum şi redistribuirea spaţiilor interioare. 
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a Casa Batlló Gaudi se „dezlănţuie” pur şi simplu, realizând o creaţie pe cât de 
riginală, pe atât de impresionantă: patio-ul este mărit şi decorat cu ceramică special 

s 
eatinşi, dar distriburea spaţiului interior a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
o
desenată de el însuşi, întreaga faţadă este realizată cu forme ondulatorii, acoperită cu 
mortar de culoarea lamâii şi   un strat de fragmente multicolore din sticlă şi rondouri 
ceramice. Balcoanele sunt concepute pe o bază curbilinie pe care sunt amplasate 
faimoasele grilaje care au dat naştere la o multitudine de interpretări . Etajul superior 
prezintă două elemente care distrug principiul simetrei faţadelor: o terasă şi un turn. 
Acesta este acoperit cu bucăţi din sticlă, decorat cu monogramele lui Isus , Mariei şi 
Josep şi  terminat cu o cruce de culoare ivoire, realizată în Mallorca. La scoaterea din  
cuptorul de ardere, crucea s-a fisurat, dar Gaudi a declarat că îi place mai mult aşa 

 
  În general, pereţii de rezistenţă au răma
n
fost complet modificată. Primul etaj a fost în 
întregime rezervat unei camere de primire, cu 
întreg peretele de la faţadă prevăzut cu 
ferestre mari şi ornamente de formă originală, 
care şi-au păstrat până astăzi atributul de 
unicitate. Sufrageria a fost plasată pe faţada 
din spate, iar formele plafoanelor,uşilor sau 
ferestrelor au fost realizate conform concepţiei 
lui Gaudi, de asemenea absolut originale. (vezi 
şi forma coşurilor de fum din foto alăturat). 
Gaudi a desenat de asemenea şi mobilier 
dedicat pentru diverse spaţii din apartamente. 
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Camera de primire dela etajul I. 

  

 

            Uşă cu vitraliu.                                 Fereastră pe patio placat cu ceramică. 
                                                            Sub fereastră, un sistem original de ventilaţie 
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            Plafon stil Gaudi. 

                                    Fereastră la faţada principală. 

                  Un şemineu                                                             Patio.     
 Casa Milá – La Pedrera – este ultima lucrare civilă realizată de Gaudi înainte ca el să 

tică cu forme 

 de către 

rtera cea mai lungă a oraşului 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se dedice exclusiv construcţiei templului Sagrada Familia. O casă fantas
ondulate, vii. Structura sa se bazează pe grinzi metalice forjate şi bolte în stil catalan 
susţinute pe înflorituri metalice şi  cărămidă, piatră cioplită sau coloane din fier. 

rezistenşa construcţiei  este asigurată de 
podul său, construit cu o serie de arcuri de 
boltă de diferite înălţimi şi deschideri, 
precum şi de acoperişul prvăzut cu coşuri 
şi ventilatoare de forme curioase.  
Astăzi Pedrera este proprietatea grupului 
financiar „Caixa de Cataluña”, iar în 1984 a 
fost declarată World Heritage Site
UNESCO.  
                 Părăsind Grácia autobuzul 
nostru intră pe Avenida Diagonal, fără nici-
o îndoială a
(cca. 11 Km). Onorându-şi  numele, 
străbate în diagonală ,de la o suburbie la 
alta, pe o axă  imaginară Vest-Est, 
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ansamblul urbanistic care formează Barcelona. Peisajul  stradal este animat de 
traficul intens, atât al autovehicolelor cât şi cel pietonal. Imaginile clădirilor se 
schimbă aproape la fiecare tronson stradal, compunând un  un mixtum de stiluri 
arhitectonice ale diferitelor perioade de realizare a imobilelor.    
 

 

 Traseul busului nostru părăseşte Diagonal, face o voltă prin Estació de Sants, unde 

  

 

e resemn

Montjuïc şi după un traseu scurt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se află principala gară feroviară a oraşului şi se îndreaptă către Complexul Olympic. 
Coborâm şi ne „căţărăm” pe nişte scări monumentale care, ajutate de un panou - 
indicator turistic purtând simbolul „Vedere panoramică”, ne conduce pe o serie de 
terase de unde, într-adevăr se deschide panorama părţii de vest a oraşului. Dar 
terasele aparţin de fapt ansamblului de spaţiu urban rezervat Palau Nacional de 
Montjuïc, o foarte frumoasă şi impresionantă clădire care actualmente, găzduieşte 
Muzeul Naţional de Artă Catalană. Dar, 
ghinion ! Este luni şi deci...închis. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N ăm şi după ce admirăm arta catalană  
înconjurând clădirea Muzeului, revenim în staţia 
busului pentru a ne continua periplul. Este ora 
3.40 pm şi mai avem încă două mari „cote” de 
cucerit : Parcul Montjuïc cu Castelul Montjuïc şi 
Muzeul Militar precum şi celebra „Sagrada 
Familia”. Aşa dar ne urcăm în telecabina de 
dar în schimb scump ( 12 E / pers) coborâm pe 

„coronamentul” Parcului, loc atât de impresionant încât trebuie să ai grijă să continui 
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să respiri şi eventual, să încerci să nu rămâi cu „gura căscată” ! Motivele pot fi 
enumerate pe scurt : Panorama completă a Barcelonei – oraşul, bazinele porturilor 
comerciale şi turistice, plajele – , Castelul Medieval cu zidurile şi  fortificaţiile sale, 
piesele de artilerie grea cu ambrazurile lor metalice, amplasate pe poziţii de unde 
puteau acoperi cu foc întrega radă a portului, monumente şi amenajări...Ce poată să 
facă un biet vizitator cu toate astea în faţa ochilor ? Ei bine,  poze !  
  Portul comercial. Rada şi platoul containerelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  De data aceasta, Muzeul Naţional de Artă catalană, se vede de sus ! 

 

     Bazinele portului turistic şi  călători.Stânga sus, turnurile transportului pe cablu.  
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 Fiind...tot luni,de data aceasta la 3.55 pm, 
Muzeul Militar este şi el ....închis ! Dar tunur
nu ! Am numărat 6 sau 8 amplasate pe un aliniament circular ! Fiare vechi, dar 
impresionante şi.......profitabile ! 

ile, după aprecierea mea de (10 – 12) ”, 

 
 sfârşit, după atâta străduinţă, merit şi 

„luăm la 

ş

lă. Ne descurcăm repejor cu un dejun improvizat şi ne grăbim să 

ple Expiatori de la Sagrada Familia ( catalană), a fost ideia unui librar – Josep 

ren amplasat pe locaţia actuală, iar în 1877 

 de ani preia conducerea lucrării. 

În
eu o bere. Mai ales că povesteea se 
desfăşura pe la 28 -30 de grade. 
Ne luăm rămas bun de la sit şi o 
vale” pentru a recupera busul cu pricina.  
În drum trecem printr-un parc umbros, 
pe lângă piscina olimpică, acum un 
dreptunghi de apă albastră încărcată de 
linişte serenă. (de, asta-i soarta unor 
asemenea edificii !) şi ajungem la bus, 
care ne duce..... pe Ronda Litoral şi la 
Columna lui Columb. Simţim, cu plăcere 
senzaţia „déja vu”, dar trecem mai departe 
către Sagrada Familia, unde avem 
i pentru că venise vremea să „alimentăm”. 

Ne oprim la un local mititel, cu mese pe stradă, de unde chiar se văd turnurile 
faimoase. 
Este cald şi zăpuşea

întâlnire cu Arinuţa la... 5 pm. OK, reuşim 

ajungem la catedrală. Odată ajuns, intru în zona „câmpului hipnotic” al 
monumentului. Efectul ? Disponibilitate afectivă maximă şi exclusivă ! Încetezi subit 
să mai vezi sau auzi altceva decât ce ai în faţă!. Imperativ. 
 
 Tem
Maria Bocabella – care în 1866 a înfiinţat o asociaţie religioasă cu scopul de a 
contracara trendul antireligios apărut drept urmare a Revoluţiei industriale şi 
consecinţelor acesteia în plan social. 
În 1876 cumpără 12800 mp de te
arhitectul Francisco de Paula del Villar se oferă să elaboreze gratuit proiectul bisericii, 
dar după ce îl termină, întră în conflict cu Consiliul Municipal al oraşului (finanţatorul  
lucrării) pe tema unor unor soluţii considerate prea costisitoare şi îşi prezintă demisia, 
care este imediat acceptată din raţiuni financiare. 
Este recomandat tânărul arhitect Gaudi, care la 31
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 Sagrada Familia este una dintre cele mai 

tic al concepţieie lui 

importante lucrări ale lui Gaudi. Oficial el a prelut-o 
la 18 martie 1883 şi efectiv în decembrie 1884, când 
semnează primul set de desene în calitate de 
manager al construcţiei : Capela Sf. Joseph, 
inaugurată la 19 martie 1885. 
În comparaţie cu stilul neo-go
Villar, Gaudi introduce modificări de substanţă, 
deoarece el este de părere că arhitectura gotică nu 
rezolvă definitiv problema preluării greutăţilor 
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arcadelor şi bolţilor; numai aparent aceste sarcini sunt suportate de către zidărie, în 
realitate fiind preluate de contrafortuirile exterioare, ce pot fi asemănate cârjelor unui 
invalid. Gaudi concentreză sarcinile pe elemente speciale de suport – coloane – pe care 
le dimensionează şi realizează din diferite materiale, funcţie de greutatea pe care 
urmează să o preia. Cu contraforturi, Sagrada Familia n-ar fi arătat aşa cum arată 
acum.Gaudi imaginează biserica în forma unei cruci latine, deasupra criptei iniţiale 
(preluate de la predecesorul său). Deasupra criptei, altarul principal, înconjurat de 
către 7 capele în sanctuarul dedicat celor 7 chinuri şi 7 păcate ale Sf. Joseph, fiecare 
dintre ele urmând a fi o reprezentare a Sfintei Familii.  
Deasupra fiecărei faţade sunt patru turnuri, 12 în total, dedicate apostolilor. Turnul 
central, cu cea mai mare înălţime – 170 m – este dedicat lui Isus Hristos. În jurul 
acestuia se află turnurile celor patru evanghelişti, iar deasupra sanctuarului, cel 
dedicat Fecioarei Maria. 
Turnurile, cu profil parabolic, sunt prevăzute cu scări interioare în spirală, pe axa 
cărora vor fi plasate clopote tubulare al căror sunet se armonizează cu vocile din 
coruri. Copotele sunt de trei tipuri : obişnuite, pe registrul notelor sol, mi, do, unul cu 
sunet de percuţie iar celelalte, de asemenea tubulare, cu aer insuflat. 
Gaudi a studiat timp de patru ani proiectul acestor clopote, astfel încât sunetul lor să 
fie cât se poate de bun. Întreaga construcţie este înconjurată cu alei acoperite care pot 
fi utilizate pentru procesiuni şi izolează templul de zgomotul oraşului. Lângă 
presbiteriu se află sacristia şi centrat, între ele, exact pe axa altarului principal, 
Capela Adormirea Maicii Domnului. În interiorul bisericii, se află galerii pentru coruri 
de până la câteva mii de voci. 
 
Gaudi a murit în 1926, dar a lăsat pe machetă  concepţia sa clară despre construcţie 
şi simbolismul acesteia. A fost întotdeauna conştient că nu va putea să termine 
lucrarea, datorită grandorii sale. A lăsat, de asemenea şi desene cu policromia 
construcţiei, deoarece spunea el, culoarea înseamnă viaţă.. 
 
Finanţate din banul public, lucrările continuă la Sagrada Familia sub conducerea 
unui „triumvirat” de arhitecţi spanioli. 
În 2008 templul va fi acoperit, ceeace va permite oficierea liturghiei în condiţii de 
normalitate. 
Ultimul eveniment notabil care a avut loc pe şantier, a fost amplasarea la înălţimea de 
60 m a statuii din bronz reprezentând Înălţarea Domnului. 
Lucrările sunt prevăzute să se termine în anul 2026. 
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BANCURI 
(primite de la Emil Olaru) 

 
      Unu' moare şi ajunge in iad. Acolo 
descoperă ca exista câte un iad pentru 
fiecare ţară. Merge in iadul german şi 
întreaba: - Ce ţi se face aici ?  Păi ..... te pun 
pe scaunul electric pentru o oră, pe urmă te 
aţează pe un pat de cuie pentru încă o oră, si 
restul zilei te biciuieşte dracul german.  
     Omului nu-i place ce aude şi încearcă 
iadul rusesc: Ce ţi se face aici?  Păi ..... te 
pun pe scaunul electric pentru o oră, pe 
urmă te aşează pe un pat de cuie pentru încă 
o oră, şi restul zilei te biciuieşte dracul rus.  
Pe urmă verifică iadul american, francez, 
etc. şi primeşte răspunsuri asemănătoare. 
Apoi ajunge la iadul românesc şi descoperă 
că este o coadă foarte mare la intrare. Ce ţi 
se face aici? 
      Păi ... te pun pe scaunul electric pentru o 
oră, pe urmă te aşează pe un pat de cuie 
pentru încă o oră, şi restul zilei te biciuieşte 
dracul român.  Păi este cam la fel ca în 
celelalte iaduri, de ce vrea atâta lume să 
intre ?  Pentru că scaunul electric nu merge 
şi nimeni nu vine să-l repare, cuiele din pat 
au fost furate, iar dracul român este un fost 
senator, aşa că vine semnează de prezenţă si 
se duce la bar!  

* 
      Doctorul american spune: "La noi in 
America medicina e aşa de avansată,că 
scoatem un rinichi de la unu', il 
transplantăm la altu' şi după 6 saptămâni ăla 
deja îşi caută de lucru!"       
     Doctorul german răspunde: "E nimica 
toată, la noi în Germania scoatem un plămân 
de la unu', il transplantăm la altu' si dupa 4 
săptămâni ăla deja îşi caută de lucru!" 
     Doctorul rus spune: "Nici asta nu-i mare 
scofală, la noi in Rusia scoatem 1/2 de inimă 
de la unu', o transplantăm la altu' şi după 2 
săptămâni amândoi deja îşi caută de lucru!"  
     Se ridică doctorul roman şi răspunde:       
"N-avem ce să comparăm, toţi sunteti 
amatori faţă de noi: la noi în România am 
luat unul fără creier şi fără inimă, l-am pus 
ministru de finanţe şi acum toţi îşi caută de 
lucru."  

 
 
 

 
  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


