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Preselec]ie cu sacrificii
Audi]iile X-Factor au început dup= [ase ore de a[teptare în soare

Radu }u]uianu

La concursul de muzic= X-
Factor au participat aproape
200 de tineri [i b=trâni, albi sau
negri, învoi]i de la examenul de
bacalaureat sau ie[i]i la pensie.
Din Ia[i, Foc[ani sau Republica
Moldova, to]i au venit s= con vin -
g= juriul c= merit= statutul de
vedet=. Printre ei s-a aflat şi un
re porter 7est, care a vrut s= vad=
şi ceea ce „nu se d=” la televizor

Trei tipuri de br=]=ri
Dup= cum scria în anun]urile
publitare, la ora opt diminea]a,
pe 27 iunie, am intrat în pia]a
Palas, pentru a participa la prese-
lec]ia X Factor, sezonul 2, etapa pe
Ia[i. Caravana organizatorilor se
instalase pe peluz= [i zeci de aspi-
ran]i, colegi [i p=rin]i mi[unau
într-un ]arc similar cu cel instalat
de jandarmi la protestele publice.
Concuren]ii primeau o br=]ar= ro -
[ie dup= ce completau foaia de în-
scriere, iar aplaudacii lor se ale -
geau cu o banderol= galben=. Câ]i -
va participan]i aveau la în che ie -
tura mâinii şi un cerc albastru.
Du p= dou= ore de foial= şi aştep -
ta re în soare, am început s= ]o p= -
im mai întâi pe ritm de Voltaj,
apoi pe „Trandafir de la Moldova”.

Ales pentru interviu
Stând mai deoparte, neas-
cultând de invita]ia crainicu-
lui de a ne aduna iar=[i în ]arc
pentru poz=, am fost b=ga]i în
seam= de Cristi, un reprezentat X
Factor. „Ce vrei s= cân]i, de ce?”.
Am inventat o poveste, c= vreau s=
îmi impresionez prietena plecat=
în Italia, s= cânt „Bella Ciao”.
Atent, Cristi s-a prins c= a pus
mâna pe subiectul zilei, o poveste
de dragoste la distan]=. Și a în-
ceput s= ne încurajeze s= exa ge -
r=m. „Vreau s= fac un interviu cu
tine, î]i pun br=]ara albastr=. Când
o s= te filmez, am s= î]i dau un lap-
top s= vorbe[ti cu prietena pe In-
ternet [i s= îi ar=]i unde te afli”.
Astfel, am intrat în rândul celor
pu]ini, selecta]i pentru promo. 

Jean Valjean 
de la Palas

Succesul începea s= îmi su râ -
d=, sim]eam pu]in ce înseamn=
via]a de vedet= – privirile invi -
dio[ilor,  obiectivul camerei, calcu -
larea fiec=rui gest. Preg=tindu-m=
de interviu, am intrat la super-
market s= îmi iau ni[te biscui]i cu
t=râ]e. Casieri]ei i-au z=bovit
ochii pe br=]=rile mele. Un spec-
tator comenta pe teras=: „Tinerii
=[tia sunt prea timora]i. Le-a pus
muzic=, s= danseze Trandafir de la
Moldova [i doar câ]iva se bâ]âiau.
Știu pe unul care a ajuns la con-
curs la Bucure[ti, un cajbec din
Alexandru, dar avea voce frumoa -

s= [i tupeu. „În ]arc, mul ]i mea
prime[te sticle cu ap=, o fat= î[i
face umbr= cu o culegere de prob-
leme pentru BAC, un concu rent
trecut de 40 de ani î[i drege glasul
sub un pom, se preg=te[te s=
cânte solo-ul lui Jean Valjean,
„Bring him home”, din music-
hall-ul „Mizerabilii”.

Pentru cine se
nimere[te
În pia]=, Cristi deja lua inter-
viuri. Dou= fete [i un b=iat,
reuni]i într-un grup musical im-
provizat, r=spundeau cu voci ti -
mi de. „Cel mai dificil a fost c= în
timpul repeti]iilor ne dezechili-

bram pe tocuri, noroc de Tudor c=
ne prindea înainte s= c=dem”, spu -
ne una dintre cânt=re]e. Pe lâng=
scena de filmare, se strecoar= un
grup cu c=]el [i purcel. Mama,
bunica, str=bunica, prietenii au
venit s= o sus]in= pe  Ga briela
M=rgineanu, s= cânte pie sa Sha -
ki rei, „Hips don’t lie”. Pân= s=
înceap= audi]ia, reporterii X Fac-
tor sunt urm=ri]i de familia con-
curentei [i ruga]i s= ia musai un
interviu celei care studiaz= vioara
la Conservator. Cristi n-are ce face
[i în loc s= asculte de ru g= min]i,
m= ia pe mine la interviu. Dovad=
c= succesul ]ine uneori de noroc
[i întâmplare.

Nunt= în fântâna
dorin]elor

Iau laptopul, îl ridic deasupra
mul]imii din ]arc [i m= fac c=
vorbesc pe net cu Ioana în Italia.
Cristi vrea s= umfle povestea. „Zi-
mi ce ai face dac= vei câ[tiga
marele premiu.” 
R=spund placid c= mi-a[ lua iu-
bita în turul României [i Italiei.
„Stop, taie! Nu e bine. Ai s=
prime[ti 200.000 de euro. S= î]i
permi]i ceva mai tare. Ia gân -
de[te-te [i zi-mi ceva bun.” Sub
soarele torid, la zenit, cu 30 de

grade în cap, îi spun: „A[ închiria
Fontana di Trevi de la Roma [i a[
face nunt= în fântân=”. Bravo,
aplauze, microfoane, pl=ci reflec-
torizante, moderatorul este fe ri -
cit. Asta c=uta de când a plecat
din Bucure[ti, o poveste de dra -
gos te de la Ia[i, ceva fabulos, unic
pentru telespectatori.

Concurs pentru to]i
Deja, pe la ora 1 f=cusem in-
sola]ie stând în labirint al=turi de
concuren]i înc= neaudia]i. Dani [i
R=zvan, vedetele Antenei, tocmai
sosiser= cu avionul [i proaspe]i,
cu chef de glum=, tr=geau duble în
fa]a mul]imii. Din ]arc aveai voie
s= ie[i doar dac= îi înduplecai pe
paznicii care repetau aceea[i plac=
de diminea]=, „În zece minute în-
cepe audi]ia [i trebuie s= r=mâne]i
în=untru s= cânta]i.” 
M-am învoit la toalet= [i dus am
fost. Eram oricum al 141-lea pe
lista de concurs, probabil c= un-
deva pe la cinci dup= amiaza ar fi
urmat s= cânt jura]ilor. 
În locul meu a cântat  un grup de
femei care uitaser= ce înseamn=
ti ne re]ea. A doua zi am aflat c=
pensionarele din Moldova au tre-
cut de preselec]ie, pornind pe ur -
me le b=bu]elor ruse[ti de la Euro-
vision.

Cânt=re]ii amatori au fost b=ga]i în ]arc

Rumunski
Babushki
Grupul „Speran]a” a luat fiin]= cu
ocazia X Factor, fiind compus din
cinci soliste pensionare din Copou,
de la Casa „Mihai Ursachi”. Au cân-
tat în concurs „Ia[ule, Ia[ule, mân -
dr= cetate” [i au trecut de primele
dou= audi]ii. La sugestia repezen-
tan]ilor X Factor, pensionarele din
Ia[i au de preg=tit cântecul b= bu ]e -
lor  de la Eurovision, „Party for
everybody”. Urm=toare etap= se va
desf=[ura în iulie, cu public [i trans-
misie live. Îmbr=cate în costum 
popular, pensionarele declar= c= 
au [anse s= câ[tige marele premiu,
iar dac= vor reu[i surpriza, viseaz= 
o vacan]= în Florida.

Pensionarele de la „Speran]a”
au primit tem=, s= cânte ca
Buranovskiye Babushki

Cristi ia interviu unui grup muzical, înfiin]at special pentru X Factor


