
Între AmericA 
și Franța 

  
Ne aflăm cam la mijlocul perioa-

dei dintre zilele naționale (4 iulie și 
14 iulie) ale unor state-busolă.  

Franța a ajutat America în Războ-
iul de Independență și i-a dat Statuia 
Libertății. America a salvat Franța și 
Europa (Debarcarea din Normandia) 
și a transformat Turnul Eiffel în cel 
mai important reper european din fil-
mele de la Hollywood. Știu că par iro-
nic, un pic chiar sunt, dar "acest șurub 
înfipt în inima Parisului" (Maupas-
sant) este nelipsit din orice producție 
americană cu acțiune la Paris. Se cear-
tă două personaje, iar pe fereastră se 
vede Turnul Eiffel. Ca să bag și Româ-
nia în subiect, Brâncuși a devenit cu-
noscut la Paris, dar prețul  lucrărilor 
lui a explodat în America. Ambele 
civilizații au influențat (cred că mai 
mult în bine decât în rău) limba româ-
nă. Până să vină comuniștii, vorbeam 
franțuzit din cărți. După 1970, ne lă-
ţim gurile cu romgleza de Kojak și J.R. 
Ewing. Cine se ia de ruși, aici ar putea 
să-i lovească. După plecarea Regelui și 
până la Praga 1968, românii nu s-au 
prostit de drag (nu-i nimic rău în a te 
prosti de drag, așa faci și când te joci 
cu un copil) în nicio limbă străină. 

Paralele SUA-Franța ar mai fi, dar 
azi mă gândesc mai mult la Franța, 
pentru că Ziua Americii a trecut, a 
Franței urmează. Am citit  despre niște 

primari comuniști din sudul Franței 
(Aubagne și Arles), care au mers pe 
sloganul Fraternite égalité Gratuite, au 
făcut pomană electorală cu autobuzul 
(nu plătește nimeni) și au pierdut ale-
gerile. Comparația cu PSD, care a dat 
trenul moca pentru studenți, era ine-
vitabilă. Continuând așa, PSD se va 
curata, dar nu de lichele, ci cu totul. 
Povestea cu primarii am luat-o din 
cartea "Șapte ani în Provence", de Ioan 
T. Morar. Nu l-am simpatizat  când 
era în Divertis și îl imita, îngroșând 
până la autoschimonosire, pe Ceau-
șescu. Glumele lui erau atât de bune 
încât te țineau la distanță. Nu mi-a 
plăcut nici ce scria în vechea "Acade-
mie Cațavencu". Recunosc că nu i-am 
citit nici romanul de succes, zice el, 
dar zic și alții, "Lindenfeld". Am luat 
"Șapte ani în Provence" pentru că și eu 
m-am îndrăgostit de această zonă, dar 
și ca să-l compar pe Morar cu Peter 
Mayle, un  englez care a făcut succes 
mondial (inclusiv o ecranizare cu Rus-
sel Crowe și Marion Cotillard) scriind  
despre masivul Luberon, Menerbes 
sau  Aix-en-Provence (Cours Mira-
beau, cafeneaua Les Deux Garcons, 
unde mergeau Cezanne și Zola). Mai 
pe scurt, am vrut să-l arunc pe Morar 
dintr-un  măslin pierdut în lanul de la-
vandă-Peter Mayle. N-am reușit.  

Morar s-a stabilit într-un oraș-
stațiune de coastă, La Ciotat al fraților 
Lumiere, Mayle locuiește la o oră și ju-
mătate mai sus, în Menerbes. Dar Mo-
rar se apropie (cu mașina) de zona lui 
Mayle și descrie la aceeași înălțime (e 
vorba despre pagina ca versant) Gor-
des, cel mai vizitat sat din Franța, sau 
Cavaillon, un Dabuleni (cu destin bun) 
al pepenilor galbeni. Morar reu șește 
capitole foarte vii și doldora de infor-
mații și despre Sanary, un sat provensal 
de pescari unde s-a refugiat intelectua-
litatea antifascistă pe vremea Franței 
ocupate, dar ne uimește și cu descope-
riri, cum ar fi cea legată de La Roque-
sur-Pernes, un village din Vaucluse "ca-
re, părăsit fiind, fusese repopulat, înce-
pând din 1950, cu bănățeni, les bana-
tais, veniți acolo fugind de urmările 
războiului. E vorba de alsacieni care co-
lonizaseră Banatul”. Vă recomand aceas-
tă carte de vacanță, cu generozitatea care 
nu mă caracterizează (în scris). n

Notre 
respect, 
Lucică 
oNea!
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Dacă în Constituția României ar fi fost scris 
că președintele care pe timpul mandatului 
dovedește o moralitate îndoilenică poate fi de-
mis imediat, ei bine, la ora asta, Iohannis nu 
mai era demult șeful statului. Un președinte pe 
care îl bănuiesc de lăcomie, de dorință de 
înavuțire, nu are ce căuta pe jilțul de la Cotro-
ceni. Mai mult, un președinte dominat de ges-
turi false, ipocrit și cu atitudini nedemne, ar 
trebui să demisioneze singur, fără să-i mai cea-
ră cineva asta. Dar pentru asta trebuie să stea 
bine cu morala.

Ultimul sondaj CURS încinge spiritele și la 
dreapta și la stânga scenei politice,  respectiv îl 
ațâță pe Iohannis contra lui Cioloș și pe Dragnea 
contra lui Tăriceanu.  paginile 8-9


