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AVOCAT

■ Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
dreptul matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile.
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Bilunar GRATUIT

514-285-005 2
tismanariu@sympatico.ca

507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8

NOUL NORMAL
AL POLITICII
CANADIENE DE
I M I G R AȚ I E
► Pag. 6

C ON TABILITATE
S I FIS CA LITAT E
P RO FES IO N AL A

Gabriela Bucsa
Member of Canadian
Bookkeepers Association

514.508.8880

www.arcade-accounting.com
Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICE
domeniu de acvitate! Detalii in interior

La Muse Héritage Musical
prezintă „Grande Messe”
Duminică, 26 noiembrie,
La Muse Héritage Musical prezintă ultimul său
concert din acest an, intitulat „Grande Messe”,
după opera compozitorului quebechez Gilles
Vigneault.
COMUNITATE ► P a g . 3

C e n tr e d 'I m pl a nt s e t d 'E s t h é t iq u e D e n t ai re
de Mo nt r éa l

Arsenalul nuclear, obstacol sau
facilitator?

În parametri internaționali actuali, absența
unei asigurări mutuale,
conjugată cu lipsa unei
minime înțelegeri politice a SUA cu Iran și
Coreea de Nord, este
propice germenilor instabilității.
OPINII & A N A L I Z E ► P a g . 1 0 , 1 1

SE RVIC II
I m pl a nt u r i d e nt a r e
E s t et i că d e n t a r ă
R e g e n e r a r e a o s o a s ă ș i a s i n us u l ui m a x i l a r
D R. SO RI N F Â RȘ I R O TU , D D S , F I C O I
A l b i r e a d i n -i lo r
20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D

514-393-3915

Les Immeubles Charisma
Agentie Imobiliara

Curtier imobiliar

super

Promoție

esthe%quedentaire.com

Place an ad for the print edition, get one online at no extra cost!

««« www.accentmontreal.com »»»

dcata@videotron.ca
carmendan.com

cell: 514.823.8772
birou: 514.683.3003

detalii în
pagina 4

www.accentmontreal.com

2
Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti
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LAVAL

RIK-LINX COMPUTERS
reparații

■

instalări

■

vânzări

514.690.8831
INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7

gabrielsimon@remax.net

CLUB
SELECT
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CLUB
100%
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Eduard Adrian Necatu
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Masoterapeut agreat

Masaj suedez, de relaxare
si terapeutic
Experienta clinica
europeana si canadiana
Chitanta pentru asigurari
Promotii disponibile

438.501.7090

E. G. V. CONSTRUCTION

ANTREPRENOR CU EXPERIENTA, SPECIALIZAT IN RENOVARI REZIDENTIALE

Renovari pentru cresterea valorii de vanzare a casei/apartamentului

BAI • BUCATARII • SUBSOLURI

parchet, marmura, granit, ceramica, piatra naturala, panouri de gips,
panouri de beton lejer, tiraj de joint, plafon acustic, plafon suspendat,
izolatii, etc.

Oferim garantie pentru serviciile prestate.

438-764-1235 | renovation24.7services@gmail.com
LICENCE RBQ # 5734-2875-01

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

CLUB
PRESTIGE

Cel: 514.773.6820

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c

Qualité du Service à la Clientèle

Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

&

ADRIAN ȘEICA

TO R ON TO

Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Opinii &
Analize: Rareș BURLACU, Adrian BENEA; Reflecții canadeze: Raul DUDNIC; Știință & Tehnologie: Cătălina CURCEANU, Adrian BUZATU;
Specialiști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban
TISMĂNARIU (juridic), Alexandru NICOLESCUZINCA (sfatul medicului); Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea
pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Fruiterie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure (5252 Paré &
5555 Westmisnter); Cabinete: Dr. Buracu,
Dr. Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate:
Arcade Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval; Biserici: Sf. Pantelimon.
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EVENIMENT | CONCERT

La Muse Héritage Musical prezintă „GrandMesse”

Duminică, 26 noiembrie, la biserica Saint-Georges din Montreal, La Muse Héritage Musical
prezintă ultimul său concert din acest an, intitulat Grand-Messe.
►

Duminică, 26 noiembrie, la biserica
Saint-Georges din Montreal, La Muse
Héritage Musical prezintă ultimul său concert din acest an. Intitulat Grand-Messe,
după opera compozitorului quebechez
Gilles Vigneault, scrisă în colaborare cu
Bruno Fecteau, concertul se înscrie în seria
evenimentelor dedicate celebrării a 375 de
ani de existență a orașului Montreal.
În prima parte, publicul va putea audia
piese pentru pian și vioară ale unor compozitori români precum George Enescu,
Iacob Mureșianu sau Ștefan Neaga. Ele se
vor împleti cu cele ale lui Chopin, Rahmaninov și Ravel, dar și ale compozitorului
quebechez Alain Payette, ce va fi prezent în
sală. Autor a peste 60 de lucrări pentru pian,
orchestră de cameră, orchestră, voce și cor,
toate de factură tonală, compozițiile sale au
fost mereu bine primite de public. Grație
lirismului său, muzica lui Alain Payette este
considerată adesea o poezie muzicală.
Compozitorul însuși se consideră aparținând genului romantic, în care se regăsesc
armonii impresioniste și acorduri de jazz.

În a doua parte va fi prezentată La
Grand-Messe de Gilles Vigneault, poetul
național al Quebecului, un artist complet a
cărui creație se articulează în jurul
ipostazelor de autor-compozitor-interpret.
Așa cum însuși Vigneault mărturisea, două
școli de muzică i-au influențat viața: biserica, cu universul muzical gregorian, și
restaurantele, unde răsunau ritmuri country.
La Grand-Messe este, desigur, tributară
primei „școli”, o trimitere către locurile natale ale autorului (satul Natashquan), către
copilăria și tinerețea sa, de unde se extrage
și aplecarea lui Vigneault spre muzica
sacră.
Vor urca pe scenă: Marina Negruță - soprană, Florence Bourget - mezzo-soprană,
Xavier Vivier Julien - tenor, Igor Antoci -

514-463-9668

433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant
caskylawn@gmail.com

www.skylawn.net

Violonista Anastasia Vîrlan

Baritonul Igor Antoci

bariton, Anastasia Vîrlan - vioară, Beguentch Gueldyev - pian și corul La Muse,
dirijat de Ioana German.

poezie, muzică și artă) din Astana (Kazahstan). După absolvirea Academiei de Muzică a cântat ca violonistă într-un cvartet de
coarde pentru compania de croaziere
Holland America Line.
La Montreal, unde s-a stabilit în 2012,
este profesoară de vioară și colaborează cu
numeroase orchestre și ansambluri camerale printre care: Orchestre Nouvelle
Génération, Orchestre Philharmonique du
Nouveau Monde, Quatuor Turovsky, Kleztory, Bolero Trio, precum și corul și orchestra La Muse. Anastasia Vîrlan își
continuă, de asemenea, și participările la
festivaluri și evenimente muzicale, dintre
care amintim: Festivalul de muzică rusă din
Montreal, festivalul Juste Pour Rire 2015,
festivalul Domaine Forget 2016, Juno
Awards 2017.
Pregătește lansarea celui de-al treilea
album cu colectivul Bolero Trio, iar urmă-

Anastasia Vîrlan, care colaborează de
patru ani cu asociația La Muse Héritage
Musical ca primă vioară, va interpreta, alături de Beguentch Gueldyev, Balada pentru
vioară și pian de George Enescu.
Anastasia Vîrlan studiază vioara de la
vârsta de 5 ani, mai întâi la Liceul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău și
apoi la Academia de Muzică, Teatru și Arte
plastice din capitala Republicii Moldova. În
perioada studiilor a participat la numeroase
concerte și competiții muzicale, printre care
„Remember Enescu” (România, premiul
IV), „Paul Constantinescu” (România,
premiul II), „Dobrin Petkov” (Bulgaria,
premiul II), obținând în 2006 medalia de
argint la Jocurile Delfice (concurs de

Rezervati cu

SkyLawn Travel

► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!

torul său concert va fi cu orchestra Nouvelle Génération, unde va interpreta „Vara”
din Anotimpurile lui Vivaldi.

Igor Antoci, solist în La Grand-Messe
alături de Marina Negruță, Florence Bourget și Xavier Vivier Julien, a făcut un rol remarcabil în opereta Crai nou de Ciprian
Porumbescu, pusă în scenă de La Muse
Héritage Musical în octombrie 2016, interpretându-l pe Bujor, căpitanul de jandarmi.
Născut la Chișinău, el a început să
studieze muzica la vârsta de 11 ani la școala
de arte „V. Poleacov” a orașului său natal,
urmând cursuri de acordeon, pian, teorie și
literatură muzicală. Și-a continuat apoi
studiile la Colegiul Republican de Muzică
„Ștefan Neaga”, unde a obținut diploma de
artist de cor, profesor de cânt, specialitatea
canto academic. Mai târziu, el își urmează
studiile la Academia de Muzică, Teatru și
Arte Plastice din Chișinău, specialitatea
canto academic, interpret de operă, clasa
profesorului Leonid Boxan.
Timp de cinci ani, Igor a activat în calitate de artist de cor și solist în Capela
Corală Academică „Doina” a Filarmonicii
Naționale „Serghei Lunchevici” din
Chișinău. A participat la mai multe concursuri și festivaluri: Festivalul Republican
Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii
„Victoria” (premiul II), Concursul Republican de Interpretare Instrumentală şi Vocală
„Șt. Neaga” (premiul II) și a cântat în
Carmina Burana de Carl Orff (solo bariton,
Spania), Requiem Messa în D minor de W.
A. Mozart (Portugalia), opera Carmen de
Bizet (Marea Britanie), precum și în operele
Nabucco de Verdi și La Bohème și Tosca de
Puccini.
Grand-Messe
26 noiembrie 2017, ora 17:30
Biserica anglicană Saint-Georges, 1001
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, H3B 3B3 (metrou Bonaventure)
Preț bilete în prevânzare: 25$. La ușa: 30$
Biletele disponibile la: www.eventbrite.ca

ACCENT MONTREAL
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C e l e b r a o p e r e t ă Jotaikido Jutsu, 13 ani de
„ Vo i e v o d u l
activitate și promovare
țigan ilor” la Laval
SPECTACOL | ARTE MARIALE

SPECTACOL | OPERETĂ

VANIA ATUDOREI
info@accentmontreal.com

În anul 1885, celebrul compozitor
vienez Johann Strauss II a compus
„Voievodul țiganilor”, o operetă ce
avea să devină celebră și care avea să
fie jucată ulterior pe toate scenele lirice
ale lumii (ca și cealaltă operetă celebră
a sa, „Liliacul”).
„Voievodul țiganilor” s-a bucurat de un mare succes
în România, deoarece acțiunea se petrece în Banat, pe
malul râului Bega, la Timișoara, care, la acea epocă,
făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Johann Strauss
junior s-a inspirat din nuvela „Saffi” a scriitorului
maghiar Jokai Mor, pe care Strauss l-a întâlnit într-un
turneu în Ungaria, fiindu-i prezentat de cea de-a treia
soție a lui, Adela.
Opereta a avut un asemenea succes la premieră încât
artiștii au fost obligați să o reia încă o dată și să o joace
în întregime în aceeași seară. Împăratul Franz Iosif
adora această operetă care unea Austria și Ungaria în
muzică.
Deși face parte din genul operetei, „Voievodul țiganilor” a fost inclus în repertoriul teatrelor de operă
datorită dificultăților sale tehnice muzicale. Opéra
bouffe du Québec, fondată în anul 1978 la Laval, pune
în scenă în fiecare an câte o operetă. În această lună, la
Maison des Arts de Laval (1395 boul. de la Concorde
O, Laval, H7N 5W1, metrou Montmorency), în zilele
de 12, 18 și 19 noiembrie de la ora 15.00 și în zilele de
10, 11 și 17 noiembrie de la ora 20.00, va fi prezentată
această minunată operetă, în care de la uvertură și până
la final publicul este fermecat de frumusețea ariilor, a
duetelor, a corurilor, a decorurilor și a costumelor, dar
și a dansurilor de inspirație folclorică unică.
Informații suplimentare și cumpărare de bilete la:
www.operabouffe.org. Rezervări: 450-667-2040.

Vania Atudorei este microbiolog, profesor la Colegiul Gerald-Godin din Montreal și președintele Asociației Românilor din Laval. A primit medalia de onoare ca profesor
emerit din partea Asociația profesorilor din învățământul
colegial din Quebec și este primul canadian de origine
română decorat cu Medalia suveranului pentru voluntari.

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Ioan Opruț (centru) și echipa Jotaikido.

Duminică, 12 noiembrie 2017, la
Casa Română din Montreal (8080
ave. Christophe-Colomb, Montreal,
H2R 2S9), începând cu ora 14.30, va
avea loc o demonstrație de arte
marțiale pentru a celebra 13 ani de
activitate și promovare a stilului Jotaikido Jutsu, al cărui creator este
Ioan Opruț.

Acest stil a luat naștere în 2001,
cu sprijinul mai multor cluburi din
România și Ungaria. La venirea în
Canada, în 2004, Ioan Opruț a fondat Asociația Jotaikido Jutsu
Canada, care se bucură de o bună recunoaștere internațională și care
anual susține mai multe competiții,
precum și seminare cu acordare de
grade.
La demonstrația ce va avea loc în
12 noiembrie, la stilul Jotaikido

Jutsu vor participa: Shihan Ioan
Opruț (7 Dan WKU, campion mondial), Renshi Liliana Marina
Opruț (5 Dan WKU, campioană
mondială), Sempai Steve Alix
Cassagnol (2 Dan WKU, campion
național canadian), Sempai Grégoire Klohoun (1 Dan WKU),
Oana Maria Kilana Opruț (1 Kyu
WKU,
campioană
mondială),
Vladimir Loungou (4 Kyu WKU,
medalie de bronz, campionatele
mondiale), Étienne Théoreth (5
Kyu JOTKD), Benoît Rodier (5
Kyu JOTKD).
Vor participa, de asemenea, Shihan Patrick Lavallée (7 Dan WKU,
campion mondial, președinte WKU
Canada) și Sensei Channel Émond
(4 Dan, campion mondial) la stilul
karate, precum și Sensei Bakhary
Sacko (6 Dan, campion MMA) la

stilul MMA.
Evenimentul include și proiecția
unui video realizat la Campionatul
Mondial WKU (World Kickboxing
and Karate Union) desfășurat anul
acesta în perioada 27 august - 1 septembrie la Kerry, Irlanda. Echipa Jotaikido Jutsu condusă de Shihan
Ioan Opruț a făcut parte din lotul
canadian și a câștigat un total de 18
medalii. Rezultatele obținute au fost
fără precedent în istoria Jotaikidoului și au contribuit din plin la
clasarea lotului canadian pe locul 3
în clasamentul mondial al medaliilor
obținute.
Evenimentul va fi completat cu
un spectacol de muzică și dansuri
populare românești.
Intrarea este gratuită. Info suplimentare: 514-243-8815.
ACCENT MONTREAL

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

service la domiciliul dvs. sau la atelier
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M a r i i cl a s i c i î n
inter pr etar ea
Monicăi Hur dubei

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI

RECITAL DE PIAN

Prezențe românești
la Salonul de carte
de la Montreal

Pianista Monica Hurdubei
CORINA LUCA
info@accentmontreal.com

Scriitori români la standul ACSR, Salonul de carte de la Montreal, ediția 2014.

Considerat cel mai mare
eveniment francofon de gen
din America de Nord, Salonul
de Carte de la Montreal, ajuns
anul acesta la cea de-a 40-a
ediție, se va derula în perioada
15-20 noiembrie, în Place
Bonaventure (800 rue de La
Gauchetière Ouest).
Din mulțimea cărților propuse și a activităților literare ce
vor avea loc pe parcursul celor
șase zile menționăm existența,
pentru al patrulea an consecutiv, a unui pavilion tematic
dedicat istoriei canadiene, care
include și o colecție de lucrări
despre istoria Montrealului.
Menționăm, de asemenea,
și proiectul La Maison des libraires al Asociației librarilor
din Quebec, care propune vizitatorilor șase parcursuri literare, grupate în jurul unor
tematici precum: feminismul,

universul benzilor desenate,
romane de debut, viziuni
asupra lumii etc.
Cei interesați de cărți
audio, atât pentru adulți cât și
pentru copii, și de cărți numerice, vor putea consulta
colecțiile bine garnisite ale
Radio-Canada, disponibile la
Studio Radio-Canada. Ca de
obicei, Salanul de carte de la
Montreal va fi un eveniment
dedicat întregii familii, cei
mici având un spațiu al lor în
interiorul Studioului Radio
Canada (Zone jeunesse).

Printre sutele de expozanți
de la Place Bonaventure, remarcăm prezența Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR), care revine la
salon după o absență de doi
ani. ACSR va fi prezentă la
standul cu numărul 467. Vizitatorii vor putea consulta şi

cumpăra cărţi scrise de membrii ACSR şi vor avea ocazia
să întâlnească scriitori de origine română din Montreal. Vor
fi prezenți autori precum: Corina Luca, Cătălina Stroe,
Alexandru Cetățeanu, Anton
Soare.
Ediția de anul acesta a Salonul de carte de la Montreal
este şi un prilej pentru ca în
zilele de 18 și 19 noiembrie
Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români să organizeze
două lansări de carte: „Surorile” de Leonard Voicu și respectiv „Amurg la Valleyfield”
de Alexandru Cetăţeanu. Ambele la lansări vor avea loc la
orele 16.00, la etajul 5 al salonului.

Orarul, tarifele de intrare și
alte informații utile la:
salondulivredemontreal.com.
ACCENT MONTREAL

Monica Hurdubei
va susține duminică,
26 noiembrie, de la
orele 17:30, un
recital de pian ce va
avea loc la auditoriumul Colegiului
Beaubois (4901 Rue du Collège
Beaubois, Pierrefonds, H8Y 3T4).
Monica Hurdubei s-a afirmat, încă
de la vârsta de opt ani, ca o pianistă
remarcabilă, câștigând numeroase
premii la competiții din România,
Canada, Franța și Italia. Ajunsă în
Canada la 15 ani, ea a fost acceptată
direct la universitate pentru a continua studiul pianului, sărind peste
colegiu, grație performanțelor sale
excepționale.
După absolvirea universității a lucrat la centrul de studii muzicale
Pantonal, la Colegiul Francez din
Longueuil și la școala de muzică Vincent-d’Indy. De cinci ani este profesoară de pian la Colegiul Beaubois
din Pierrefonds. Elevii săi s-au re-

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

marcat câștigând premii I, II și III în
diverse competiții regionale de pian,
unul dintre ei pregătindu-se în acest
moment pentru concursul național
canadian.
În perioada 2011-2012, Monica
Hurdubei a colaborat cu asociația La
Muse Héritage Musical ca pianistă și
soprană, iar în 2015 a început seria
concertelor de pian, mai întâi ca
acompaniatoare de soliști, apoi ca
pianistă de concert.
Este specializată în Bach - compozitorul său preferat - dar și muzica lui
Chopin îi permite să-și pună în valoare tehnica pianistică. Cu piese din
opera acestor doi mari compozitori,
dar și de Beethoven, Liszt și Kuzmenko, recitalul din 26 noiembrie
promite un regal de muzică clasică.
Prețul unui bilet este de 30$/adult,
10$/copii (5-15 ani). Info & rezervări:
514-683-9867 | 438-831-2244.

Corina Luca este de profesie farmacist,
cu o pasiune pentru scris și pictat. Este
președinta Asociației Culturale Române și secretară de redacție la revista
Candela de Montreal.
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CANADA | POLITICĂ DE IMIGRAIE

Noul normal al politicii canadiene de
imigrație
Timp de cinci ani, între 2011 și 2015, numărul anual al imigranților
primiți în Canada a fost de 260,000. Odată cu instalarea guvernului
liberal, cifra a crescut la 300,000, atât în 2016 cât și în 2017 - „noul
normal” al politicii canadiene de imigrație, așa cum afirma ministrul
Hussen. Cifra se va mări în următorii trei ani, Canada urmând să
primească aproape un milion de persoane până în 2020.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Pe 1 noiembrie, guvernul
federal a făcut public planul
de imigrație al Canadei pentru 2018. Pe parcursul acestui an, ministrul Imigrației,
Ahmed Hussen, a afirmat în
repetate rânduri faptul că un număr de
300,000 de persoane anual reprezintă „noul
normal” al politicii canadiene de imigrație.
Într-adevăr, cifrele anunțate cu câteva zile
în urmă confirmă acest lucru, Canada urmând să primească 310,000 de noi imigranți în 2018, 330,000 în 2019 și 340,000
în 2020.
Dacă până acum ministerul Imigrației
opera cu obiective anuale, de data aceasta
planul anunțat se întinde pe trei ani. Este
răspunsul federal la cererile din ce în ce mai
numeroase ale provinciilor și ale diverșilor
actori economici de a avea un plan în materie de imigrație etalat pe mai mulți ani și
prin urmare un sistem mult mai predictibil.
Pe lângă aceste două noi elemente cifră peste 300,000 de imigranți anual și
plan pe termen mai lung - un altul sare imediat în ochi: Canada își reafirmă poziția de
țară deschisă imigrației, primitoare față de
noii veniți, într-un context global din ce în
ce mai izolaționist.
Aceasta deoarece imigrația este esențială Canadei din cel puțin două motive:
identitate și economie.
IMIGRAIA, SURSĂ A DIVERSITĂII
Imigrația este esențială identității canadiene, mai ales de când imigrație și diversitate au început să se conjuge împreună.
Canada a fost mereu o țară de imigrație,
însă ceea ce înseamnă să fii canadian în
ziua de azi diferă foarte mult față de
reprezentările de acum un secol sau chiar
50 de ani: la începutul anilor ‘60, de exemplu, o majoritate a populației era încă în
favoarea păstrării restricțiilor privind imigranții care nu erau albi!
Între timp, Canada a devenit țara care a
consacrat multiculturalismul ca politică de
stat, refuzând construirea unui mit național
singular și conceptul de „melting pot”, în
favoarea celui de „mozaic cultural”. Nu e
nicio exagerare să spunem că dintre toate
țările occidentale, Canada se remarcă cel
mai mult prin cât de confortabilă este cu
pluralismul cultural. Aici diversitatea nu
este doar acceptată, ea este celebrată. Guaccentmontreal.com

Imigranții, la cel mai
mare nivel în aproape
un secol

Datele făcute publice de către Statistique
Canada la sfârșitul lunii octombrie arată
faptul că 21,9% dintre canadieni sunt imigranți, un procent ne mai întâlnit în ultimii 85 de ani.
1,2 milioane de imigranți au ajuns în
Canada între 2011 și 2016, 60,3% dintre
aceștia fiind imigranți economici - și
aproape jumate dintre ei veniți prin intermediul programului de muncitori calificați (skilled workers program).
Peste 60% dintre noii imigranți provin
din Asia (inclusiv Orientul Mijlociu).
Africa se situează pe locul doi, cu 13,4%,
depășind astfel Europa ca sursă de noi
veniți.
Câteva statistici și despre Montreal:
Dacă timp de decenii Italia a constituit
locul de naștere al celor mai mulți imigranți ai orașului Montreal (Ville de
Montreal, nu Ile de Montreal), în 2016
Haiti și apoi Algeria au devansat-o. Astfel, 8,6% dintre imigranții instalați la
Montreal s-au născut în Haiti iar 6,9% în
Algeria.
În celelalte municipalități ale aglomerării
urbane portretul este diferit: cei mai numeroși sunt imigranții născuți în China
(5,5% din totalul imigranților), urmați de
cei din Maroc ( 5,0%) și din Filipine
(4,9%).

vernul Trudeau pare să fi înțeles foarte bine
acest aspect al identității canadiene moderne, făcând din „diversity is our
strenght” o adevărată mantra.
Putem merge și mai în profunzime pe
firul identității canadiene, anume pe faptul
că proximitatea cu SUA și frica de asimilare de către puternicul vecin au făcut ca
identitatea canadiană să caute și să întărească diferențele față de modelul american (rezistența la avântul revoluționar
republican al americanilor, sistem parlamentar britanic, rolul guvernului în
economie și societate, sistem de sănătate
universal, multiculturalism).
Canadianul din ziua de azi nu mai are
frica asimilării, însă ideea diferențierii de
Statele Unite persistă. În acest context, contrastul dintre politica de imigrație a Canadei

Imigrația este esențială Canadei din cel puțin două motive: identitate și economie.

și poziția insulară impusă de administrația
Trump este evident. Și un pic ironic aș
adăuga, căci la ora actuală, cuvintele inscripționate pe soclul Statuii Libertății din
New York rezonează foarte puțin cu valorile promovate de actualul președinte
ame-rican și foarte mult cu cele ale primministrului canadian: „Give me your tired,
your poor,/ Your huddled masses yearning
to breathe free,/ The wretched refuse of
your teeming shore.” (versurile aparțin poetei Emma Lazarus, iar poemul se intitulează The New Colossus).
IMIGRAIA, SURSĂ DE PROSPERITATE
ECONOMICĂ
Optica acestui guvern federal este că
imigrația reprezintă un instrument esențial
pentru dezvoltarea economică a țării și
adresarea marilor probleme demografice cu
care Canada, ca și restul țărilor occidentale,
se confruntă - declin în natalitate și populație care îmbătrânește.
Nu este un discurs nou, însă aceasta nu
însemnă că el este unanim acceptat. Organizații precum Fraser Institute (un think
tank canadian de orientare conservatoare) a
publicat un studiu în care efectele economice negative ale declinului populației sunt
contestate; C.D. Howe Institute (un alt
think tank canadian de politici publice, dar
de orientare centristă și adesea lăudat ca
non-partizan) a venit cu un studiu care a demontat idea că imigrația poate menține populația Canadei tânără.
Totuși, guvernul Trudeau se bazează pe
numeroase voci, atât politice cât și economice și ale societății civile care argumentează în favoarea unei imigrații sporite,
făcând o legătură directă între aceasta și
creștere economică - și implicit cu menținerea nivelului de trai ridicat cu care

Într-un Quebec plin de accente

suntem obișnuiți în Canada. Iată câteva
exemple: Canadian Immigrant Settlement
Sector Alliance (organism pancanadian
compus din diverse asociații a căror scop
este integrarea noilor veniți) a recomandat
guvernului un număr de 350,000 de persoane în 2018, 400,000 în 2019 și 450,000
în 2020; tot 450,000 de persoane în 20202021 a recomandat și organismul guvernamental federal Advisory Council on
Economic Growth; iar Royal Bank of
Canada prezenta, acum mai bine de un
deceniu, necesitatea aducerii a 400,000 de
imigranți anual pentru a asigura o continuă
creștere a economiei țării.
Cei mai mulți dintre acești noi veniți vor
fi cei economici, reflectând așadar preocuparea guvernului în stimularea economiei
via imigrație. Potrivit ministrului Hussen,
dacă în 1971 raportul între persoanele în
vârstă de muncă și pensionari era de 6,6 la
1, în 2012 acesta se situa la 4.2 la 1, iar previziunile în domeniu indică o scădere la 2 la
1 în 2036, moment în care creșterea populației va rezulta aproape în totalitate din
imigrație - la ora actuală aceasta contribuie
în proporție de aproximativ 75%.
Politica de imigrație nu se rezumă însă
doar la fixarea unui obiectiv numeric. Faptul că guvernul a optat pentru o cifră ce în
comparație cu sugestiile enumerate mai sus
poate părea conservatoare indică o preocupare și pentru integrarea în societate și pe
piața muncii a acestor noi veniți. În fond,
de succesul lor depinde prosperitatea
promisă în acest „nou normal” al Canadei,
iar succesul lor depinde și de alocarea
resurselor guvernamentale necesare integrării. Dacă acest aspect nu face parte din
ecuație, roadele politicii de imigrație riscă
să fie amare: costuri economice nu beneficii
și un suport scăzut din partea populației.

face diferenţa
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ROMÂNIA | SOCIAL

Eurosceptismul este în
creștere la români

Pentru prima oară după aderarea la Uniunea Europeană, mai
puțin de jumătate dintre români cred că a fi membru al UE este
un lucru bun.
►

Față de precedentul barometru, din martie 2017, numărul românilor care cred că a fi membru al
UE este un lucru bun a scăzut cu șase procente.

Pentru prima oară după
aderarea la Uniunea Europeană, acum 10 ani, mai puțin
de jumătate dintre români,
respectiv doar 47%, cred că a
fi membru al UE este un lucru
bun, spre deosebire de media
europeană aflată la 57 de procente, arată cel mai recent
eurobarometru realizat de institutul Kantar la comanda
Parlamentului European, citat
de România Curată.
Față de precedentul barometru, din martie 2017,
numărul românilor care cred
că a fi membru al UE este un
lucru bun a scăzut cu șase procente. În același timp, a crescut numărul celor care cred că
e un lucru rău calitatea de
membru UE, de la 15% în
primăvară, la 18 procente în
prezent. Comparativ, media
europeană a celor care privesc

negativ calitatea de mebru e
mult mai mică, respectiv 12%,
în scădere de la 14%.
O altă diferență mare de
percepție între români și
media europeană a fost revelată de întrebarea dacă UE
contribuie la creșterea economică a țării - românii cred
că e adevarat în proporție de
doar 23 la sută, în timp ce
media europeană este la 36 la
sută.
Totuși, și câteva aspecte
pozitive: la întrebarea dacă
UE aduce noi oportunități de
muncă, romanii cred ca da în
proporție de 46 la sută, față de
o medie europeană de numai
28 la sută. În plus, români
sunt de părere că UE contribuie la îmbunătățirea
democrației, față de o medie
europeană de numai 12%,
adică mai puțin de jumătate.

Eurobarometrul a mai arătat și faptul că doar unul din
patru romani mai crede ca lucrurile merg în direcția bună
în România, în scădere cu 7
puncte procentuale față de
martie 2017.
După Germania (-9 pp),
România înregistrează cea
mai mare scădere a încrederii
populației față de direcția în
care evoluează țara.
Dacă 25% dintre români
consideră că lucrurile merg în
direcția bună, 62% cred ca lucrurile merg în direcția greșită
- o creștere cu 10 puncte procentuale fata de precedentul
eurobarometru din martie
2017. Cu excepția Marii Britanii (+14), România înregistrează cea mai mare
creștere a populației care
crede că lucrurile merg în diAM
recția greșită.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

Bucur eşti, creşter e
spectaculoasă a
număr ului de turişti

ROMÂNIA | TURISM

Bucureştiul este destinaţia europeană cu cea mai mare creştere a
numărului de turişti cazaţi peste
noapte, devansând oraşe precum Lisabona, Berlin sau Amsterdam, conform
raportului Mastercard - Index Global
de Destinaţii Urbane privind anul
2016, citat de Mediafax.
Capitala României a atras cu
10,4% mai mulţi turişti în 2016 faţă
de anul 2009, perioadele preferate de
aceştia pentru călătorie fiind maiiunie şi septembrie-octombrie. Pe următoarele locuri în topul oraşelor care
au înregistrat o creştere a numărului
de turişti se numără Lisabona
(10,2%), Sofia (9,4%), Varşovia
(9,4%) şi Budapesta (8,6%).
În lume, pe primele poziţii se află
Bangkok, Londra, Paris, Dubai și Singapore.
La nivel global, Produsul Intern
Brut a crescut cu 21.8% din 2009, în
timp ce sumele cheltuite de turiştii
care se cazează peste noapte s-au
mărit cu 41.1%. Din 2009, mai mult
de jumătate dintre destinaţiile de top
au înregistrat o creştere a sumelor
cheltuite în mod direct proporţional
cu cea a Produsului Intern Brut sau
chiar mai mare.
Creşterea numărului de turişti
cazaţi peste noapte în toate cele 132

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

de oraşe analizate a depăşit Produsul
Intern Brut cu 55.2%, din 2009 încoace. Diferenţa între topul celor 10
destinaţii la nivel global şi top 10 destinaţii care se dezvoltă cel mai rapid
continuă să indice importanţa unor
zone precum Asia/Pacific şi Orientul
Mijlociu ca lideri ai clasamentului în
viitor.

În top 20 destinaţii urbane, majoritatea călătoriilor sunt realizate în
scop recreativ, cu excepţia celor în
oraşul Shanghai, unde aproape jumătate dintre turişti (48.4%) călătoresc
în interes de business.
Pe de altă parte, Kuala Lumpur
este oraşul cu cel mai mare număr de
turişti veniţi în vacanţă (92.2%).
Indexul Global Mastercard de
Destinaţii Urbane 2016 a ierarhizat
oraşele în termeni de număr total al
turiştilor cazați peste noapte şi cheltuieli realizate transfrontalier de către
aceşti turişti în anul 2016, oferind totodată previziuni cu privire la
creşterea numărului de turişti în 2017.
Astfel, pentru anul în curs se preconizează, de asemenea, un trend ascendent, cu excepţia oraşului New
York. Cea mai mare creştere a
numărului de turişti este așteptată la
AM
Tokyo.

Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

Va asteapta cu produse de cea mai
buna calitate!

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
Luni: 9:30-18:30
| Sambata: 9-18
Marti ● Vineri:
Vineri 9-19 | Duminica: 9-16
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Noua dezordine amoroasă

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

În secolul nostru, raporturile dintre sexe sunt mai
complicate decât oricând.
Pentru prima data în istoria
omenirii, femeile încep să
capete drepturi într-un ritm
accelerat și, deși mai e cale
de bătut până la egalitate deplină în toate
aspectele vieții (cu excepția celor în care biologia își spune cuvântul, desigur) și în
toate colțurile lumii, ne-a izbit deja primul
val, aproape sufocant, al efectelor perverse.
(Efectele perverse sunt acele efecte negative, consecințe ale anumitor legi, acțiuni
sau politici bine intenționate)
Se vorbește deja de multă vreme, în occident, despre disoluția cuplului. Statisticile
sunt alarmante, avem motive mai mult
decât serioase să ne îngrijorăm. Ne aflăm
într-una din acele epoci tulburi, de ajustare
socială fundamentală, similară, într-o anumită măsură, iluminismului. Un miniiluminism accelerat de comunicarea facilă,
mijlocită de tehnologie.
În esență, problema își are rădăcinile în

rezistența la schimbare a bărbaților, în refuzul lor de a renunța la privilegii și a se
adapta noilor norme sociale, pe de o parte,
iar pe de alta în frustrările pe care le trăiesc
femeile care au acceptat cu entuziasm noul
val de schimbări numai pentru a realiza că
viața lor amoroasă are de suferit, din două
motive: primul tocmai l-am enunțat, rezistența la schimbare a bărbaților. Al doilea are
mai mult de-a face cu anumite mecanisme
evolutive, cu biologia, dacă vreți. Primul
motiv e clar, al doilea însă necesită câteva
lămuriri.
Este vorba despre incompatibilitate
între bărbații pe care îi găsesc atractivi și
cei cu care aleg să formeze un cuplu. Căci
din punct de vedere social, femeile sunt încurajate să își aleagă bărbații în funcție de
cât de bine se potrivesc aceștia cu planurile
lor de viață, cu idealurile și țelurile lor. Astfel, ele își aleg parteneri cu care pot coopera, agreabili, maleabili, dispuși să facă
compromisuri, în dauna celor cu opinii
ferme și care așteaptă ca femeia să-i asculte
fără să crâcnească.
Din nefericire, o parte dintre trăsăturile
indezirabile din punct de vedere social sunt
atractive din punct de vedere biologic,

evoluționist. Este puțin probabil ca bărbații
inteligenți și ambițioși, cu caracteristici de
lideri, să fie dispuși să se lase conduși în relațiile amoroase. De aceea, femeile se
regăsesc deseori neîmplinite în dragoste.
Unele dintre ele oscilează între „băieții
buni” și „băieții răi”. Sunt atrase de cei din
urmă pentru statutul lor social, ambiția de
care dau dovadă sau calitățile lor de lideri,
numai pentru a se regăsi rănite atunci când
aceștia refuză să facă compromisuri și nu se
ridică la nivelul așteptărilor când se pune
problema să întemeieze o familie. Ele se
orientează atunci înspre „băieții buni” pentru a se trezi în scurt timp într-o relație nesatisfăcătoare, plictisite de moarte, cu
libidoul făcut arșice și cu fantezii secrete
puțin - sau deloc - ortodoxe. Orice cale ar
apuca, relațiile lor riscă să fie frustrante sau
nesatisfăcătoare.
Sylvie, 37 de ani, mama a doi copii, s-a
despărțit după o relație de 8 ani de
partenerul ei, un om pe care îl descrie ca
fiind amabil, muncitor, implicat serios în
educația copiilor, dar care ajunsese s-o plictisească cumplit. Au rămas buni prieteni.
Mi-a spus că visa, de mult timp, în secret, la
un „bărbat adevărat”. Cu un an în urmă, și-

a parenat iubitul cubanez, de care se îndrăgostise în timpul unei vacante. Noul
partener o tratează execrabil și, când o întreb de ce nu renunță la el, îmi răspunde că
nu poate, îl iubește la nebunie. „În pofida a
tot ceea ce mi-ai povestit?!?” nu mă pot
abține să întreb. „Da, în pofida a tot. Are și
părțile lui bune. Îmi oferă ceva extrem de
valoros, un ceva intens, inexplicabil, de
care am nevoie pentru a mă putea menține
pe linia de plutire.”
Lucrurile nu stau mai bine nici în ceea
ce îi privește pe bărbați. Dacă aleg să își internalizeze noile norme de conduită le va fi
relativ facil să își găsească parteneră de relație. Dar riscă, mai devreme sau mai târziu,
ca partenera să își piardă interesul sau chiar
respectul pentru ei.
Pe de altă parte, dacă refuză noul modelul social și decid să își urmeze instinctele, vor avea, probabil, parte de
experiențe erotice intense, dar le va fi greu
să intre (sau să rămână) într-o relație.
Drept urmare, unii decid să renunțe pur
și simplu la ideea de a forma un cuplu. Este
cazul celor din mișcarea MGTOW - Men
going their own way. O mișcare anti-feministă care capătă amploare în occident, formată din bărbați frustrați de relațiile cu
sexul opus sau care consideră că au avut de
suferit din cauza gynocentrismului, (focusul
excesiv pe drepturile femeilor, în detrimentul bărbaților) frustrați într-o asemenea măsură încât și-au pierdut orice urmă de
interes în privința sexului frumos.

Sigur că scenariile de care am vorbit
mai sus nu epuizează lunga listă a factorilor
care influențează status quo-ul, însă consider că sunt printre cei mai importanți. Așa
că, până când se ajunge la un nou echilibru
- lucru care nu se va întâmpla peste noapte
- atât femeile cât și bărbații sunt puși în fața
unor alegeri dificile.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fondatorii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română montrealeză.

* Al dvs.z

42 DE ANI - IMPORT

Tip ROSU - ALB - ROZE

si plus

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

accentmontreal.com

Deschis: Marti - Vineri: 9.00-18.00 | Sambata: 9.00-17.00
Duminica - Luni: Inchis

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

www.accentmontreal.com

9

514- 743-8509 3 9

Vineri 3 noiembrie 2017 ■ PAG. 9

DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

mobila de baie bucatarie dormitor sufragerie
renovari bai & bucatarii amenajari subsoluri
■

■

■

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
■

Estimare gratuita la comanda

BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Salam
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Parizer
afumat
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Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.
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afumat

Snitele
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Pui de ferma
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Fin, Hrean
Picant
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Gustul Traditiei

•La noi gasiti cea mai
mare varietate de mezeluri
si preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar

Branza Feta
macedoneana
3 kg sau vrac

M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

Deschis in fiecare zi
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INTERNAIONAL

Arsenalul nuclear, obstacol sau facilitator în
În parametri internaționali actuali, absența unei asigurări mutuale,
conjugată cu lipsa unei minime înțelegeri politice cu Iran și Coreea de
Nord, este propice germenilor instabilității.
►

În triunghiul Statele Unite, Iran, Coreea de Nord, SUA și aliații săi n-au avut, timp de 25
de ani, nicio reacție consistentă privind periculosul program de înarmare nucleară al Coreei
de Nord.
RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

Mult râvnitul Premiu
Nobel pentru Pace, atribuit recent Campaniei
Internaţionale pentru Abolirea Armelor Nucleare
(ICAN), o coaliție globală
pentru ratificarea și imple-

mentarea Tratatului asupra Interzicerii
Armelor Nucleare, n-a avut niciun efect
asupra deciziilor luate de liderii politici
privind situația internațională. Anularea de
către administrația americană a certificării
acordului nuclear cu Iranul și afirmațiile
unui diplomat nord-coreean la ONU că un
război nuclear ar putea fi declanșat
oricând, confirmă faptul că mizele ce înconjoară acest subiect sunt mai complexe

ca niciodată (ele fiind de actualitate mai
degrabă în secolul trecut).
Totuși, toate acestea au un numitor
comun, anume tentativa (exprimată într-o
manieră diferită) de a găsi parametrii necesari procesului de pace. Într-o asemenea
perspectivă, forța colosală a armelor nucleare se deplasează într-o zonă subsidiară,
căci ele reprezintă, încă de la apariția lor,
un mijloc de a atinge diverse obiective de
politică externă.

Este adevărat că posesia armelor nucleare acordă puterilor ce le dețin posibilitatea de a provoca pierderi inacceptabile
în termeni de vieți omenești. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, liderii politici nau ezitat să plătească acest preț scump
dacă un câștig important s-a aflat în joc.
Înaintea încheierii Păcii de la Westfalia
(1648) care a soluționat disputele europene, în urma Războiului de Optzeci de
Ani (și a celui de Treizeci de Ani), populația Imperiului Romano-German s-a
diminuat cu 30%, fără ca armele să aibă
forța de distrugere a arsenalului nuclear!
Mai aproape de noi, cercurile de putere occidentale au fost șocate să audă conducătorii chinezi vorbind de un eventual
sacrificiu a circa 100 de milioane de
locuitori ai Chinei în caz de conflict nuclear. În mod cert, costul prezervării

3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

Răspunsul rezidă în postulatul conform
căruia posesia armelor nucleare garantează
mai bine securitatea unui stat. Cel mai
semnificativ exemplu în acest sens este
Japonia, singura țară care până în prezent
a suferit un atac nuclear: aceasta refuză să
sprijine noul Tratat asupra Interzicerii
Armelor Nucleare, a cărei formă preliminară a fost concepută de ICAN, organizația câștigătoare a Premiului Nobel! 122 de
țări semnatare, membre ale ONU, n-au
reușit să-i impresioneze pe japonezi, a
căror apărare în fața unei agresiuni (nordcoreene?) depinde de protecția militară
americană. În planurile strategice ale

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie

Aceeași dificultate survine atunci când
e vorba de a vedea de unde izvorăște
încăpățânarea de a dispune de arme nucleare și reticența evidentă de a le abandona total (diminuarea lor, începând cu
1990, în SUA și Rusia, este însă un succes
considerabil, 80% din arsenal fiind distrus
în urma negocierilor).

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

►

cuceririlor Revoluției chineze de la 1949
depășește limitele imaginabilului. În timpul Crizei rachetelor cubaneze, în octombrie 1962, cele două părți implicate,
SUA și Uniunea sovietică, evocau pierderi
potențiale de zeci de mii de persoane în
caz de atacuri nucleare.

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata
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INTERNAIONAL

triunghiul SUA, Iran și Coreea de Nord?
guvernelor, recursul la arme nucleare este
încă văzut ca ultimul mijloc de utilizat
înainte de a se preda adversarului. În caz
de conflict, niciunul din statele care fac
parte din „clubul nuclear” n-ar ezita să-și
utilizeze această capacitate dacă s-ar afla
în fața spectrului unei înfrângeri totale.
Aici stă și justificarea operațiilor militare desfășurate împotriva unui adversar
pentru a nu-i lăsa această opțiune de ultim
recurs. La sfârșitul războiului rece, Statele
Unite n-au avut niciun gest de aroganță la
adresa Uniunii sovietice care se prăbușea
sub greutatea propriilor limite, fără să se
folosească de arme nucleare ca opțiune fatală. Și aceasta în pofida constatării făcute
de Putin câțiva ani mai târziu, cu amărăciune, că prăbușirea URSS a fost „cea mai
mare catastrofă geopolitică a secolului
XX”.

Același tip de raționament s-ar putea
aplica și în cazul mult dezbătutului număr
de rachete nucleare. Acesta nu constituie
un element declanșator pentru un război și
încă și mai puțin un factor descurajator,
așa cum lasă să se întrevadă organismul ce
a primit Premiului Nobel. Cele două superputeri menționate dispuneau fiecare de
un arsenal zdrobitor în timpul cursei înarmării. El a fost redus de mai multe ori,
grație tratatelor SALT (tratative asupra

descurajarea nucleară la care cele două superputeri s-au supus a fost un bluf sau o
chestiune foarte serioasă. Finalul acestor
ostilități ce au durat timp de cinci decenii
a fost cel dorit. Altfel spus, rezultatul la
care vrem să ajungem - pacea adică - se
poate obține atunci când blufăm și interlocutorul crede sau când pericolul este real
dar este perceput ca o înșelătorie.

În caz de conflict, niciunul din statele care fac parte din „clubul nuclear” n-ar ezita să-și
utilizeze această capacitate dacă s-ar afla în fața spectrului unei înfrângeri totale.

reducerii armamentelor strategice).

Descurajarea (văzută ca frica reziduală provocată de consecințele ulterioare în
caz de atac nuclear), combinată cu un
anume grad de încredere între rivali pe
scena internațională, a produs această perioadă de pace relativă (în loc de o confruntare directă, războiul a fost purtat prin

intermediari).
În parametrii internaționali actuali, absența unei asigurări mutuale, conjugată cu
lipsa unei minime înțelegeri politice cu
Iran și Coreea de Nord, este propice germenilor instabilității.
Politica externă nu are atributele unei
științe exacte. Nu vom știi niciodată dacă

În triunghiul Statele Unite, Iran,
Coreea de Nord, SUA și aliații săi n-au
avut, timp de 25 de ani, nicio reacție consistentă privind periculosul program de înarmare nucleară al Coreei de Nord. Până
nu de mult, administrația americană blufa
încă pe acest subiect. Din momentul în
care acordul nuclear cu Iranul nu a mai
fost certificat, bluful s-a transformat în
amenințare credibilă. O amenințare ce
pavează, foarte subtil, calea către o intervenție militară în Coreea de Nord, căci ea
schimbă natura raportului bluf-credibilitate.
Acest text a fost publicat în Huffington Post
sub titlul „L’arsenal nucléaire comme
obstacle ou facilitateur dans le triangle
États-Unis, Iran et Corée du Nord?”. Autorul său, Rareș Burlacu, este doctorand și
chargé d’enseignement la École nationale
d’administration publique.
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ASTROFIZICĂ

Detectarea undelor gravitaționale: prima dată
pentru stelele de neutroni
Pentru prima dată în istoria astronomiei, antenele LIGO și VIRGO
au detectat unde gravitaționale rezultate din ciocnirea a două stele de
neutroni. Acest fenomen explică, printre altele, și generarea elementelor atomice grele, precum aurul și platina.
►

Recenta descoperire oferă, printre altele, și dovada că ciocnirile dintre stele neutronice
reprezintă principala sursă de aur, platină și alte elemente grele din Univers. Ilustrație:
Observatorul LIGO, SUA.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Acum mai bine de un
an, prima măsurătoare
a
undelor
gravitaționale rezultate din
uniunea a două găuri
negre, făcută de antenele gravitaționale
americane LIGO, a
stârnit senzație. De atunci au fost detectate
și alte unde gravitaționale rezultate din contopirea a două găuri negre. Totuși, marea
parte a oamenilor de știință dorea să realizeze și măsurătoarea undelor gravitaționale
provenind din ciocnirea a două stele de neutroni.
Recent, antenele de unde gravitaționale
LIGO și VIRGO au reușit să măsoare undele gravitaționale generate de o pereche de
astfel de stele, marcând începutul unei noi
epoci în astronomie. Această descoperire a

fost făcută publică pe 16 octombrie 2017.
Pe 17 august 2017, LIGO și VIRGO au
detectat undele gravitaționale rezultate în
urma ciocnirii a două stele neutronice,
eveniment care a fost denumit GW170817.
Fenomenul a fost observat și de telescoape
terestre sau spațiale, care au măsurat unde
electromagnetice în diverse lungimi de
undă ce proveneau din ciocnirea acestor
stele de neutroni.

Stelele de neutroni iau naștere atunci
când o stea cu masa mai mare decât cea a
Soarelui ajunge la sfârșitul „vieții”, adică
consumă tot combustibilul ce o menține în
echilibru - un echilibru între forța de
atracție gravitațională și presiunea generată
de procesele de fuziune nucleară care au loc
în inima stelei. În acest moment steaua explodează, împrăștiind în Univers mare parte
din materia din care este compusă. Parte din
această materie suferă însă un colaps gravitațional, în urma căruia ia naștere așa-

Undele gravitaționale

Undele gravitaționale sunt niște vibrații
ale continuului spațiu-timp care se
propagă cu viteza luminii prin Univers,
conform lui Albert Einstein. Marele
fizician a fost convins că nu va fi niciodată posibilă măsurarea acestor unde.
La fel ca și lumina, gravitația se propagă
prin spațiu sub formă de unde, însă nu
este o radiație. În cazul gravitației,
spațiul însuși este distorsionat, fiind
întins și strâns de undele gravitaționale.
Undele gravitaționale au fost detectate în
premieră în septembrie 2015, când LIGO
a surprins undele rezultate din ciocnirea
și fuziunea a două găuri negre de masă
medie.
numita stea de neutroni, o stea cu masa de
1.5 - 2 ori mai mare ca cea a Soarelui, dar
cu o rază de doar circa 10 kilometri. Densitatea materiei în interiorul acestor stele este
extremă: o linguriță de stea neutronică cântărește cât un munte!
La ora actuală încă nu se cunoaște cu
precizie compoziția acestor stele: se consideră că în mare parte ele sunt alcătuite din
neutroni, însă ar putea exista și alte forme
de materie, precum cea formată din cuarci.
Stelele neutronice sunt unele dintre cele
mai exotice obiecte din Univers, fiind considerate cele mai apropiate obiecte de o
gaură neagră, fără să fie însă o gaură neagră.
Cele două stele de neutroni care au dat
naștere undelor gravitaționale observate se
află la circa 130 milioane ani lumină față de
noi, în periferia galaxiei NGC4993. Undele
gravitaționale generate în faza finală de
apropiere și ciocnire dintre stele au fost observate pentru o durată record de circa 100
de secunde. Mai mult, au fost observate și
radiații electromagnetice intense, precum
raze gamma, la circa două secunde după
undele gravitaționale, cu ajutorul telescoapelor spațiale Fermi (NASA) și Inte-

gral (ESA). În zilele care au urmat, multe
alte telescoape au observat radiații electromagnetice în diverse lungimi de undă, de la
radiație vizibilă și ultravioletă, la unde radio
sau radiație în infraroșu.
Spre deosebire de aceste stele ultradense, cu mase între 1,1 și 1,6 mase solare,
găurile negre a căror coliziune a produs undele gravitaționale detectate anterior aveau
câteva zeci de mase solare.

Noua măsurătoare de unde gravitaționale și unde electromagnetice a permis
descifrarea unui mister legat de originea
elementelor atomice grele, precum aurul
sau platina. Aceste elemente chimice se
formează în urma exploziei unei supernova,
însă cantitatea rezultată nu este suficientă
pentru a explica abundența lor în Univers.
Ciocnirea a două stele de neutroni
generează la rândul ei elemente grele, iar
acest fapt a fost confirmat de măsurătorile
efectuate în august 2017. Din ciocnirea
celor două stele de neutroni a luat naștere o
cantitate de aur cam de zece ori mai mare ca
masa întregului Pământ! Sub formă de pulbere, acesta a fost împrăștiată cu viteze
foarte mari în Univers. Pe lângă aur și alte
elemente grele, precum platina, iau naștere
în aceste fenomene astronomice extrem de
violente.
GW170817 a confirmat inclusiv faptul
că undele gravitaționale se propagă cu
viteza luminii, confirmând teoria relativității generale a lui Einstein.

Antenele gravitaționale au un rol deosebit de important în noua astronomie
multi-mesager. În viitor, ele vor contribui
din ce în ce mai mult la o înțelegere mai
profundă a stelelor de neutroni, a găurilor
negre și a întregului Univers.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Italia) şi colaborator Scientia.ro.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Refluxul gastroesofagian și insuficiența
acidului gastric
scăzut, a mucoasei stomacale, fiind un factor important - dacă nu chiar determinant în producerea multor simptome ale refluxului gastric.
■ Anumite alimente ca roșiile, ceapa, usturoiul, cafeaua, ciocolata, menta, citricele,
băuturile carbogazoase.
■ Anumite medicamente ca pastile anticoncepționale, antidepresivele triciclice,
medicamentele anticolinergice și blocante
ale canalelor de calciu folosite pentru
tratarea hipertensiunii arteriale etc.

Refluxul gastroesogafian nu este o afecțiune generată de prea mult
acid, ci una cauzată de faptul că sfincterul esofagian inferior, care
acționează ca o valvă între stomac și esofag, nu mai funcționează cum
trebuie.
►

Esofag

Sfincter
deschis,
permițând
refluxul

Sfincter
închis
Stomac

Boala de reflux gastroesofagian (GERD) se manifestă atunci când lichidele și alimentele
care trebuie să ajungă în mod normal în stomac revin în esofag.

Refluxul gastric este o problemă de
sănătate extrem de frecventă. Numită boală
de reflux gastroesofagian (eng. gastroesophageal reflux disease, GERD), ea nu
este cauzată de prea mult acid în stomac,
așa cum suntem tentați să credem, ci de faptul că sfincterul esofagian inferior, numit
cardia, nu se închide cum trebuie. Cardia
acționează ca o valvă între esofag și stomac,
închizând orificiul de intrare a alimentelor
în stomac. Când el nu se închide eficient,
conținutul gastric refulează în esofag.
Acesta se irită deoarece nu este făcut să suporte aciditatea din stomac.
Cel mai frecvent simptom este senzația
de arsură persistentă - se consideră că o
persoană are GERD atunci când arsurile
gastrice apar mai mult de două ori pe
săptămână. Există cazuri în care boala de
reflux gastroesofagian nu se manifestă prin
arsuri gastrice, ci prin dureri de gât,

răgușeală dimineața, probleme la înghițirea
alimentelor, tuse uscată sau respirație îngreunată.
Cauzele care duc la apariția acestei boli
pot fi:
■ Hernia hiatală (ieșirea stomacului în sus,
către torace, datorită lărgirii orificiului de
trecere a esofagului prin diafragmă în cavitatea abdominală, ceea ce face ca sfincterul cardial să nu mai funcționeze normal).
■ Stilul de viață: fumatul, alcoolul, obezitatea, stresul.
■ Sarcina, deoarece dezvoltarea fătului
pune presiune pe stomac, putând provoca
deschiderea sfincterului esofagian inferior
atunci când nu este nevoie. De asemenea,
schimbările hormonale normale care au loc
în timpul sarcinii pot slăbi sfincterul, fiind
un alt factor ce poate declanșa GERD.
■ Infecția cu bacteria Helicobacter pylori,
care cauzează o inflamație cronică, de nivel

Un alt factor important, dar puțin discutat, care duce la refluxul gastroesofagian
este insuficiența acidului gastric - contrar
așadar mitului că nivelurile ridicate de acid
din stomac provoacă arsuri. Nivelul scăzut
de acid gastric conduce la o serie de simptome ce favorizează creșterea presiunii
intra-abdominale, care apasă pe sfincterul
esofagian interior. Atunci când acesta se
deschide, din cauza acestei presiunii, chiar
și o mică cantitate de acid care atinge interiorul esofagului poate provoca dureri și
senzații de arsură.
Un indiciu simplu (în afara testelor
medicale) după care vă puteți da seama de
insuficiența acidului gastric este felul în
care vă simțiți după ce mâncați carne, indiferent de tip: cei care nu au îndeajuns acid
gastric în stomac se vor simți mai rău decât
când vor consuma alimente ce conțin mai
puține proteine. Aceasta deoarece pentru a
digera carnea este nevoie de mai mult acid
în stomac, necesar descompunerii în mod
corespunzător a structurilor proteice.
Cele mai frecvent utilizate medicamente în tratamentul GERD sunt antiacidele. Acestea sunt disponibile și fără
rețetă și de aceea riscul unui consum excesiv poate lesne surveni. Există mii de articole științifice care arată că scăderea
producției de acid din stomac nu tratează
problema, ci doar simptomele. În unele
cazuri, cum este insuficiența acidului gas-

tric sau infecția cu Helicobacter pylori,
problema se poate chiar agrava - atunci
când cantitatea de acid din stomac scade, se
diminuează și capacitatea organismului de a
omorî bacteria helicobacter.
Există însă și alte medicamente care pot
fi luate: cele care ajută la contracția eficientă a sfincterului esofagian inferior și la
mai buna închidere a zonei dintre stomac și
esofag, antibiotice pentru Helicobacter
pylori sau suplimente de Betaină HCL pentru insuficiența acidului gastric. Toate acestea trebuie luate numai ținând cont de sfatul
medicului, chiar și în cazul suplimentelor
sau a medicamentelor care pot fi cumpărate
fără prescripție medicală.
Modificarea stilului de viață și
adaptarea dietei sunt însă primele recomandări - și adesea singurele necesare pe care specialiștii le fac persoanelor care
suferă de GERD. Dacă fumați, renunțați la
fumat; reduceți la minim consumul de băuturi alcoolice; scădeți în greutate atât cât
este nevoie; evitați alimentele, enumerate
anterior, care înrăutățesc simptomele; evitați vestimentația prea strâmtă; dormiți cu
partea de sus a corpului înclinată la 30 de
grade. Mâncați cât mai multe legume,
fructe și alimente proaspete - cele procesate
și zahărul exacerbează refluxul gastric;
mestecați foarte bine (de circa 30 de ori) și
mâncați mese mai mici. Iar pentru a balansa
pH-ul din stomac folosiți oțet de mere (organic, cu mamă) imediat înainte de a
mânca: o lingură cam la un shooter de apă.
Netratat, refluxul gastroesofagian poate
provoca o serie de complicații, inclusiv ulcere esofagiene, boli pulmonare cronice și
esofagita Barrett (o modificare a mucoasei
esofagului care crește riscul de a dezvolta
cancer esofagian).
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.
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Războiul cuvintelor.

Dacă limbajul a evoluat pentru a facilita comunicarea, care este motivul pentru care cei
mai mulţi oameni nu înţeleg ce spun ceilalți? Mark Pagel crede că limbile sunt aşa de multe
pentru că e posibil să fi evoluat tocmai pentru a ne împiedica să comunicăm.
►

Pentru oricine este interesat de studiul
limbilor, regiunea de coastă nord-estică a
Papua Noua Guinee este asemănătoare unui
magazin de dulciuri foarte bine garnisit.
Vorbitorii de Korak locuiesc exact lângă
vorbitorii de Brem, care la rândul lor locuiesc puţin mai în sus pe coastă faţă de vorbitorii de Wanambre şi aşa mai departe.
Întâlnindu-mă cu cineva din acea zonă, am
întrebat dacă este adevărat faptul că o limbă
diferită este vorbită la fiecare câţiva kilometri. „O, nu”, mi-a răspuns el, „sunt mult
mai apropiate de atât”.

În prezent pe Terra sunt vorbite aproape
7.000 de limbi distincte. Asta înseamnă
7.000 de moduri diferite de a spune „bună
dimineaţa” sau „se pare că va ploua”. Sunt
mai multe limbi prezente la o specie de
mamifere decât există specii de mamifere
în lume. În plus, aceste 7.000 de limbi
reprezintă doar o fracţiune din toate cele
care au fost vorbite de-a lungul istoriei.
Pentru a avea o perspectivă asupra diversităţii lingvistice umane, putem scoate o gorilă sau un cimpanzeu din grupul său,
punându-i în altul; gorila sau cimpanzeul va
şti cum să comunice. Situația se poate
repeta cu măgari, greieri sau peştişori aurii,
obţinând de fiecare dată acelaşi rezultat.
Acest lucru evidenţiază un paradox interesant, central comunicării umane. Dacă
limbile au evoluat pentru a ne permite să
schimbăm informaţii, cum se explică faptul
că cei mai mulţi oameni nu pot înţelege
ceea ce spun ceilalţi oameni? Această întrebare perenă a fost abordată în cadrul
faimoasei poveşti a Turnului Babel: oamenii au dat dovadă de îngâmfare crezând
că și-ar putea folosi limba comună pentru a
coopera la construirea unui turn ce i-ar fi
putut duce în rai, iar Dumnezeu, supărat de
această tentativă de a-i uzurpa puterea, a
distrus turnul şi, pentru a se asigura că
acesta nu va fi reconstruit, a împrăștiat oamenii şi i-a zăpăcit dăruindu-le limbi
diferite. Mitul ne conduce la ironia
amuzantă a faptului că limbile noastre
diferite ne împiedică în actul de comunicare. Surpriza este că acest fapt s-ar putea
să nu fie chiar atât de departe de adevăr.

„Turnul Babel”, pictură de Pieter Bruegel cel Bătrân (1563).

abilitatea de a vorbi a apărut la strămoşii
noştri într-o perioadă cuprinsă între 1.6 milioane şi 600.000 de ani în urmă. Totuşi,
dovezi de necontestat ale faptului că limbajul era folosit pentru exprimarea unor idei
complexe provin numai din sofisticarea
culturală şi simbolismul asociat cu oamenii
moderni. Aceștia au apărut în Africa probabil în urmă cu 200.000 până la 160.000
de ani, iar cu 60.000 de ani în urmă au
migrat în afara continentului, populând
aproape toate regiunile lumii. Ar trebui să
ne aşteptăm ca limbajele noi să apară ca urmare a faptului că oamenii se răspândesc şi
ocupă noi teritorii pentru că, odată ce
grupurile devin izolate unul de celălalt, limbile lor încep să se diferenţieze şi să se
adapteze necesităţilor locale. Dar enigma
reală este reprezentată de faptul că cea mai
mare diversitate a limbilor şi societăţilor
umane apare nu în locurile unde oamenii
sunt cel mai depărtaţi unul de celălalt, ci
acolo unde ei sunt cel mai apropiaţi unul de
celălalt.
Papua Noua Guinee reprezintă un caz
clasic. Acea suprafaţă de pământ relativ
mică - doar un pic mai mare decât a statului California - este căminul a între 800 şi
1.000 de limbi distincte, sau aproximativ 15
la sută dintre toate limbile vorbite pe planetă. Această diversitate lingvistică nu este
rezultatul migraţiei şi izolării fizice a unor
populaţii diferite. În schimb, oamenii care

Originile limbajului sunt destul de dificil de stabilit. Dovezile anatomice
provenind de la fosile sugerează faptul că
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trăiesc în zone apropiate par a fi ales să se
separe în mai multe societăţi distincte,
ducând vieţi atât de separate, încât au devenit incapabili să vorbească unul cu
celălalt. Care este motivul?

Gândindu-mă la o soluţie, am fost surprins să găsesc o paralelă stranie între
lingvistică şi diversitatea biologică. Un
fenomen foarte cunoscut în ecologie, denumit regula lui Rapoport, spune că cea mai
mare diversitate de specii biologice poate fi
regăsită aproape de ecuator, numărul acestora scăzând cu cât te apropii mai mult de
poli. Putea fi aceasta adevărată şi în cazul
limbilor? Pentru a-mi testa ideea, am studiat împreună cu antropologul Ruth Mace
de la University College London distribuţia
a aproximativ 500 de triburi native americane înainte de sosirea europenilor şi am
folosit rezultatele pentru a putea reprezenta
grafic numărul grupurilor lingvistice
diferite pe unitate de suprafaţă pentru
fiecare grad de latitudine (Nature, vol 428,
p. 275). S-a dovedit că această distribuţie se
potrivea destul de bine cu regula lui
Rapoport.

Potrivirea speciilor biologice şi a culturilor prezentând limbi distincte probabil că
nu este un accident. Pentru a supravieţui
mediului polar dur, speciile trebuie să se deplaseze de-a lungul şi de-a latul teritoriului,
noi specii având astfel oportunităţi mai mici
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pentru a apărea. Acest lucru este adevărat şi
în cazul grupurilor umane prezente în regiunile din nordul îndepărtat. Ele, de asemenea, trebuie să acopere suprafeţe geografice
vaste pentru a găsi hrană, iar acest lucru
tinde să amestece limbile şi culturile. La
celălalt capăt al spectrului, în acelaşi mod
în care tropicele generoase, scăldate de
soare, reprezintă leagănul speciaţiei biologice, acelaşi mediu bogat a permis oamenilor să se dezvolte şi să se despartă într-o
multitudine de societăţi.
Desigur că această interpretare lasă loc
întrebării despre motivul pentru care oamenii şi-ar dori să formeze atât de multe
grupuri distincte. Pentru miliardele de
specii biologice aflate la tropice, există
avantaje în a fi diferite una de cealaltă, pentru că acest lucru le permite fiecăreia în
parte să se adapteze propriei nişe ecologice.
Dar oamenii ocupă cu toţii aceeaşi nişă ecologică, iar separarea în grupuri culturale şi
lingvistice distincte duce în fapt la dezavantaje, cum ar fi încetinirea schimbului de
idei, tehnologii şi oameni. De asemenea,
aceasta face ca societăţile să fie mult mai
vulnerabile la riscuri sau pur şi simplu
ghinion. Deci de ce să nu avem un singur
grup mare cu o limbă comună?

Un răspuns la această întrebare ar putea
proveni din înţelegerea faptului că istoria
umană a fost caracterizată de lupte continue. Încă de când strămoşii noştri au
părăsit Africa, începând cu 60 000 de ani în
urmă, oamenii s-au aflat într-un conflict în
ceea ce priveşte teritoriul şi resursele. În
cartea mea Wired for Culture (Norton/Penguin, 2012), descriu modul în care noi, ca
o consecinţă, am dobândit o serie de aptitudini care ajută propriul nostru grup în a le
depăşi pe celelalte. Două aptitudini care ies
în evidenţă sunt „gruparea” - afilierea cu
oameni cu care ai în comun o identitate distinctă - şi xenofobia, demonizarea celor din
exteriorul grupului tău şi păstrarea unor viziuni înguste despre ei. În acest context,
limbile funcţionează ca o ancoră socială
puternică a identităţii noastre tribale. Modul
în care noi vorbim este o amintire auditivă
continuă a ceea ce suntem şi, la fel de important, a ceea ce nu suntem. Oricine poate
vorbi dialectul tău particular reprezintă o
reclamă vorbitoare ambulantă a valorilor şi
a istoriei culturale pe care tu o împărtăşeşti.
În plus, acolo unde grupuri diferite trăiesc
într-o imediată apropiere, limbile distincte
reprezintă o modalitate eficientă de a preveni trasul cu urechea sau pierderea de informaţii importante către un competitor.
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Paradoxul lingvistic
În sprijinul acestei idei, am găsit relatări
antropologice ale unor triburi care s-au
decis să-şi schimbe limba, cu un efect imediat, doar pentru că doreau să se distingă de
grupurile vecine. De exemplu, un grup de
vorbitori Selepet din Papua Noua Guinee
şi-a schimbat cuvântul pentru „nu” din
„bia” în „bune” pentru a se distinge de alţi
vorbitori de Selepet dintr-un sat vecin. Un
alt grup şi-a interschimbat toate substantivele masculine şi feminine - cuvântul pentru el a devenit ea, bărbatul a devenit
femeie, mama a devenit tata şi aşa mai departe. Nu putem decât să fim alături de cei
care se aflau la vânătoare pentru câteva zile
atunci când schimbările au avut loc.

Folosirea limbii ca o formă de identitate
nu este specifică numai pentru Papua Noua
Guinee. Oamenii de oriunde folosesc limba
pentru a monitoriza cine este membru al
„tribului” lor. Prezentăm o acută şi, uneori,
obsesivă conştientizare a modului în care
vorbesc cei din jurul nostru şi ne adaptăm în
mod continuu limbajul pentru a marca
grupul nostru particular de celelalte. Într-o
paralelă izbitoare cu exemplele Selepet,
multe dintre ortografiile specifice care
diferenţiază engleza americană de cea britanică - cum ar fi tendinţa de a renunţa la
„u” în cuvinte cum ar fi „colour” - au apărut
aproape peste noapte, atunci când Noah
Webster a redactat primul Dicţionar American al Limbii Engleze, la începutul secolului XIX. El a insistat că: „Fiind o
naţiune independentă, onoarea noastră ne
cere să avem un sistem distinct, atât de
limbă, cât şi de guvernământ.”
Folosirea limbii pentru definirea identităţii de grup nu este un fenomen nou. Pentru a examina modul în care limbile s-au
diferenţiat de-a lungul istoriei umane, am
elaborat împreună cu colegii mei arborele
genealogic pentru trei mari grupuri lingvistice: limbile indo-europene, limbile Bantu
din Africa şi limbile polineziene din Oceania (Science vol 319, p. 588). Aceste „filogenii”, care urmăresc istoria fiecărui grup
înapoi până la un strămoş comun, dezvăluie
de câte ori o limbă contemporană s-a despărţit sau „a divorţat” de o limbă înrudită.
Am descoperit că unele limbi prezintă o istorie cu mai multe divorţuri, altele mult mai
puţine.

Atunci când limbile se despart, ele de
obicei experimentează scurte episoade în
timpul cărora se schimbă extrem de rapid.
Acelaşi lucru are loc şi în timpul evoluţiei
biologice, în cazul căreia este cunoscută ca
evoluţie punctuaţională (Science, vol 314,
p. 119). Deci cu cât o limbă a avut parte de
mai multe divorţuri, cu atât vocabularul ei
este mai diferit de cel al limbii ancestrale.
Analiza noastră nu spune care este motivul
pentru care o limbă se desparte în alte două.
Migraţia şi izolarea grupurilor poate fi o

comunicare la fel de bune, aşa că una dintre
ele eventual le va înlocui pe celelalte. Care
va fi aceasta?

explicaţie, dar, de asemenea, pare a fi clar
faptul că izbucnirile de schimbări lingvistice au avut loc, cel puţin parţial, pentru a
permite vorbitorilor să-şi afirme propriile
identităţi. A existat cu siguranţă un război
al cuvintelor.

Deci ce putem spune despre viitor?
Lumea în care trăim în prezent este foarte
diferită de cea în care au trăit strămoşii
noştri. Pentru cea mai mare parte a istoriei
noastre, oamenii s-au întâlnit doar cu cei
din propriul grup cultural şi cu vecinii imediaţi. Globalizarea şi comunicaţiile electronice înseamnă că am devenit mult mai
conectaţi şi mai omogenizaţi din punct de
vedere cultural, făcând ca beneficiile faptului de a fi înţeles să devină mult mai evidente. Rezultatul este o extincţie în masă a
limbilor, capabilă să rivalizeze cu marile
extincţii biologice din trecutul Pământului.
Chiar dacă limbile contemporane continuă să evolueze şi să se diferenţieze una
de cealaltă, rata pierderilor de limbi minoritare din prezent depăşeşte cu mult
apariţia de noi limbi. Între 30 şi 50 de limbi
dispar în fiecare an ca urmare a faptului că
tinerii din micile societăţi tribale adoptă
limba majorităţii. Ca un procent din total,
această rată a pierderii este egală sau chiar
depăşeşte declinul în diversitatea speciilor
biologice produs de pierderea habitatului
sau schimbările climatice. Deja 15 din cele
7.000 de limbi ale Pământului sunt folosite
de 40 de sută dintre locuitorii planetei, iar
cele mai multe limbi au foarte puţini vorbitori.
Totuşi, această omogenizare a limbilor
şi culturilor are loc într-un ritm mult mai
încet decât ar putea avea loc fenomenul, iar
aceasta se datorează puternicului rol psihologic pe care limba îl joacă în marcarea
identităţilor şi teritoriilor noastre culturale.
O consecinţă a acestui fapt e că limbile
rezistă în faţa „contaminărilor” din partea

altor limbi, vorbitorii tratând de obicei cu
un grad de suspiciune sosirea unor cuvinte
străine - o dovadă în acest sens fiind
atacurile britanicilor şi ale francezilor faţă
de aşa-zisa americanizare. Un alt factor este
rolul jucat de acţiunile naţionaliste în eforturile de salvare a limbilor muribunde, care
pot rezulta în politici cum ar fi lecţiile
obligatorii de velşă pentru şcolarii până la
vârsta de 16 ani din Ţara Galilor.

CREATIVITATE LINGVISTICĂ
Această rezistenţă la schimbare permite
apariţia diversităţii lingvistice. Diverse dialecte de stradă şi hip-hop, de exemplu,
sunt centrale faţă de identitatea unor grupuri
specifice, în timp ce comunicarea în masă le
permite să-şi atingă destul de uşor graniţele
naturale. Un alt exemplu interesant este
Globish, o formă decăzută de engleză care
foloseşte doar aproximativ 1.000 de cuvinte
şi structuri lingvistice simple. Aceasta a
apărut spontan în rândul oamenilor care
călătoresc în mod extensiv, cum ar fi diplomaţii şi oamenii care deţin afaceri internaţionale. În mod amuzant, vorbitorii nativi
de engleză ar putea să fie dezavantajaţi în
cazul Globish pentru că ei folosesc cuvinte
şi gramatică pe care ceilalţi nu le pot
înţelege.
Pe termen lung, totuşi, pare inevitabil ca
o singură limbă să le înlocuiască pe toate
celelalte. În termeni evoluţionişti, atunci
când soluţii la fel de bune pentru o problemă se află în competiţie, una dintre ele
tinde să câştige. Putem vedea aceasta în
standardizarea aproape globală a modurilor
de exprimare a timpului, de măsurare a
greutăţilor şi a distanţei, formatelor CD şi
DVD, indicatoarelor feroviare precum şi în
voltajul şi frecvenţa alimentării cu energie
electrică. Ar putea dura foarte mult timp,
dar şi limbile par a fi destinate să urmeze
aceeaşi cale - toate sunt nişte vehicule de

În ziua de astăzi, aproximativ 1.2 miliarde de oameni - aproape 1 din 6 oameni
- vorbeşte mandarina. Pe locurile următoare
urmează spaniola şi engleza cu aproape 400
de milioane de vorbitori fiecare, iar Bengali
şi Hindi urmează îndeaproape. Pe baza
acestor statistici, mandarina ar putea părea
a fi favorită în cursa de a deveni limbă globală. Totuşi, mult mai mulţi oameni învaţă
engleza ca limbă secundară decât oricare
altă limbă. Cu ceva ani în urmă, într-o zonă
izolată din Tanzania, am fost oprit în timp
ce încercam să vorbesc în Swahili cu un localnic care a ridicat mâna şi a spus: „Eu
vorbesc mai bine engleza decât vorbeşti tu
Swahili”. Engleza este deja limba de comunicare a lumii, deci dacă ar trebui să
pariez pe o limbă care eventual le va înlocui
pe toate celelalte, acea limbă ar fi engleza.
În războiul cuvintelor, aflat în curs de
desfăşurare, pierderile sunt inevitabile.
Atunci când limbile dispar, noi nu pierdem
doar feluri diferite de a spune „bună
dimineaţa”, ci şi diversitatea culturală care
a apărut în jurul miilor de societăţi tribale
distincte. Fiecare limbă joacă un rol puternic în stabilirea unei identităţi culturale este limba internă care poartă amintirile,
gândurile, speranţele şi fricile unui grup
particular de oameni. Dacă pierzi o limbă,
vei pierde şi toate acestea.
Totuși, eu suspectez că un viitor monolingvistic s-ar putea să nu fie la fel de rău
pe cum sugerează pesimiştii. Există o credinţă larg răspândită că limba pe care o vorbeşti determină modul în care gândeşti, prin
urmare pierderea diversităţii lingvistice
reprezintă şi pierderea unor stiluri unice de
gândire. Eu nu cred acest lucru. Limbile pe
care noi le vorbim dau cuvintele pe care le
folosim, dar ele nu limitează conceptele pe
care le înţelegem sau percepem. În plus, am
putea trage încă o altă concluzie, mai optimistă, din povestea Turnului Babel: atunci
când fiecare vorbeşte aceeaşi limbă, umanitatea poate mai uşor coopera pentru a
realiza ceva monumental. Într-adevăr, în
ziua de astăzi, ţările cu un grad mai mic de
diversitate lingvistică sunt cele care au atins
gradul cel mai mare de prosperitate.
www.scientia.ro
Mark Pagel este biolog evoluţionist la University of Reading, UK. Varianta originală
a acestui articol, în engleză, intitulată „War
of words: The language paradox explained” a fost publicat de New Scientist.
Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice Cei care doresc să sprijine
acest demers de transmitere a informației
științifice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.
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La capătul lumii: Patagonia
Torres del Paine, peisajul suprarealist
promis în ghidurile turistice, imaginile fantastice mediatizate prin cărţi poştale şi filme
documentare. Ne îmbrăcăm în salopete
groase impermeabile şi bocanci; peste
noapte iarna se întorsese în Antarctica chiliană. O barcă de cauciuc ne va coborî spre
strâmtoarea Magellan, oprindu-ne să vedem
gheţarii Serano şi Balmaceda. De acolo nu
exista alte cale de întoarcere, decât navigaţia şase ore pe râu în jos.

CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Despre Patagonia am
ştiut la început că nu există. Mi-am imaginat apoi
totul altfel: oameni înalţi,
cu cioc argintiu, costelivi
şi cu priviri albastre, cu
picioare lungi sărind peste
mici lacuri purpurii, cu privirea fixată la
munţii portocalii care se ridică în jurul unui
peisaj cafeniu; bărbaţi deşiraţi ca nişte Don
Quijote într-un pustiu de gheaţă prin care
pinguinii se clatină greoi iar din vârfurile
ascuţite ale munţilor ies aburi magici.
În sfârşit ajung în Patagonia reală, cea
de pe hartă sau din afara ei, Antarctica chiliană, în cel mai de sud punct al Emisferei
Sudice, după un zbor de şase ore cu avionul
din Santiago de Chile, oraşul înconjurat de
Anzii veşnic înzăpeziţi.

Un ţinut auster şi golaş, întinderi monotone - aşa arată primul contact cu Punta
Arenas, capitala Ţării de Foc, un orăşel prin
care turiştii trec grăbiţi spre parcurile şi rezervaţiile naţionale, un nod de întâlnire pentru avioane, autobuze, oceane şi oameni.
Inevitabil orice călător în Patagonia în
căutarea spectacolului naturii va trece prin
Punta Arenas și toţi vor conveni că „acolo
nu e nimic”. Când ni se promite excepţionalul, nu mai suntem dispuşi să acceptăm
nicio normalitate. Înainte de a ajunge în
Punta Arenas am văzut multe feţe dezamăgite la întrebarea „Aţi fost în Patagonia?
Aţi zburat la Punta Arenas?” Chipul femeilor luau un zâmbet atotştiutor ironic:
„Da. Acolo nu e mare lucru. Doar un vânt
îngrozitor. De fapt, nu e nimic de văzut
acolo.”
În acel nimic văzut de unii la Punta Arenas anotimpurile se încalecă în doar câteva
ore, strâmtoarea Magellan sclipeşte,
clipeşte în soarele de noiembrie (în Emisfera Sudică începe primăvara), fulgi de
gheaţă lovesc feţele încordate în căutarea
aventurii, copacii tăiaţi în forma capetelor
de pe Insula Paştelui se îndoaie de vânt.
Straturi de lumină colorată se insinuează
între norii groşi cu forme greoaie, întinderile au monumentalitate, linia orizontului e
mai departe, o linişte gravă şi senină în acelaşi timp, la fel ca şi oamenii, se instaurează, o linişte purificată asemeni
consistenţei gheţarilor, o linişte de sfârşit de
pământ, fără tensiune, fără tragism,
asumată, înţeleasă, acceptată, o linişte tonică în care aşteptările îşi slăbesc ambiţia,
nervozitatea, clocotul nerăbdării şi
pregătesc marea călătorie spre locul unde
pământul se sfârşeşte cu adevărat - gheţarii
din Antartica chiliană.
E curios că acolo se nasc, îmbătrânesc şi
mor oameni, că mai există şi alţi oameni în
afară de puţinii turişti, şi ei în trecere,
privind spre altceva. Punta Arenas este cu
adevărat un loc de tranziţie, de la real la
accentmontreal.com

Râul Serrano, Patagonia.

magic, de la ocean la ocean, de la imaginar
la fantastic. Drumul spre Puerto Natale e
doar un preambul firav a ceea ce va urma:
copaci schimonosiţi, fără frunze, toţi îndoiţi
în aceeaşi direcţie de vânturile puternice,
arbuşti şi tufe de califante, păşuni împrejmuite de garduri ori păduri fantomă din
care au rămas doar trunchiuri contorsionate
ca o aglomeraţie de sculpturi stranii abandonate la jumătate de un artist obsedat de
formele împletite ale unei naturi schimbătoare. In Patagonia într-o singură zi poţi
trece prin toate cele patru anotimpuri, ne
repetă mereu băştinaşii cu oarecare mândrie. Femeile înţeleg cel mai bine şi
zâmbesc satisfăcute : „Ce frumos!”

Apar munţii cu câte o coamă de zăpadă,
oceanul e gri, acoperişurile caselor şi aici
intens colorate, nori pufoşi, albastrul dominant îşi filtrează nuanţele în cer anunţând
explozia din faliile gheţarilor. În jur tufe înflorite galben şi roşu, drumul continuă cu
cascade, lagune cu apă amară, păşuni cu
lame, cârduri de condori şi în fine vârful
înzăpezit al munţilor Torres del Paine cu reflexe portocalii şi violet într-o zi clară de
primăvară - mare noroc că îi putem vedea,
ne explică ghidul, sunt turişti care aşteaptă
câteva zile să se ridice ceaţa. Veste de salvare, echipament călduros împotriva frigului, ploii şi vântului. Suntem duşi în bărci
mici până la vaporul ancorat în larg.
După numai o jumătate de oră de navigat ajungem în dreptul blocului uriaş de
gheaţă - bătrânul gheţar Grey satisface
aşteptările tuturor. Este albastru, cu inflexiuni verziu, imens, patagonez, spectaculos,
din care bucăţi se desprind mereu spre deliciul turiştilor. Faliile au în dreptul rupturilor
o culoare şi mai intensă, albastru de metil,
de genţiană. Chiar şi piatra preţioasă chiliană, lapislazuli, are tot culoarea gheţarilor,
un albastru de data asta intens, compact. O

lume construită pe albastru.
Patagonia are puterea de a esenţializa
amintirile, de a purifica impresiile. Când
ajungi tocmai acolo, tocmai la capăt de
lume (nu ştiu de ce o asociez doar cu sfârşitul) lucrurile încep să se aleagă, se simplifică, se clarifică, există o luptă pentru
supremaţie între lucrurile care dăinuie şi
cele ce vor fi eliminate de memorie, de percepţie, de senzorial. La sfârşit de lume apele
se decantează, au un moment de unificare,
aşa cum Pacificul şi Atlanticul sunt tot una
în strâmtoarea lui Magellan, după care
natura îşi sintetizează formele - oceanele se
strâng într-un gheţar albastru care peste
câteva sute de ani se va topi şi va dispărea
şi el în aceleaşi oceane şi în alte pământuri.

Îmi imaginez ce ar rămâne după topirea
unui gheţar, câte mistere, câte obiecte
aparţinând altor lumi nu vor ieşi la
suprafaţă. Văd civilizaţii pietrificate
alunecând pe munţi la vale, vieţi mici, banale, din care nu a mai rămas decât un sâmbure, o bucăţică de os, o piatră inegală pe
care unii o vor culege s-o aşeze alături de
colecţia de pietre şi scoici adunate de pe
plajele lumii. Antarctica este ca ultima parte
a unei răsuflări uşurate, când în sfârşit te-ai
convins că există, te-ai liniştit, după ce ai
verificat la faţa locului miracolul. Patagonia are o astfel de calitate - de a vindeca de
suspiciune, de a anula sfârşitul absolut şi de
a aduce în schimb evidenţa trecerii mereu
în altceva.

Dormim o noapte în singura cabană din
Puerto Natale, în camere mici cu paturi
suprapuse, încălzindu-ne de la o sobă cu
lemne de pe holul îngust, cu sentimentul că
ne aflăm în pustietate, în plină aventură. A
doua zi plouă torenţial. Vântul puternic ne
lipeşte stropii de gheaţă de obraji. „Nu vom
vedea nimic”, ne spunem unii altora, încă
obsedaţi de „a vedea” vârfurile munţilor

Într-un Quebec plin de accente

Plouă continuu şi nu apare nicio barcă.
Lângă mal se află rulota unde trăieşte probabil temporar un pescar chilian. Vântul şi
ploaia bat ameninţător. Suntem singurii
turişti în acea zonă, deşi acesta este sentimentul fiecăruia ajuns în Patagonia - că s-ar
afla singur la capătul lumii sau că ar fi singurul care a ajuns acolo. Uşa e deschisă şi
ne adăpostim în rulota austeră a presupusului pescar. Cântăm prosteşte cântece revoluţionar-patriotice de pe vremuri, fals şi
disperat. Intr-un târziu apare şi barca. Ni se
împarte un echipament complicat, care
peste hainele noastre şi aşa groase face să
arătăm ca nişte cosmonauţi ciudaţi aruncaţi
la întâmplare pe un teritoriu necunoscut.
Plouă devastator. Coborâm în viteză
mare pe râul Serrano într-un peisaj fabulos,
cascade, râuri paralele cu apa de culori
diferite, munţii acoperiţi cu zăpada căzută
în noaptea precedentă, gheţari împietriţi.
Vântul se înteţeşte şi valurile sunt tot mai
mari, barca ne aruncă violent, sunt speriată,
mă uit în ochii comandantului care priveşte
fix în faţă, zâmbindu-mi încordat. Spiritul
de aventură şi aşa fragil la mine dispare cu
totul. Mi-e pur şi simplu groază. Mi se pare
stupid să te pui într-o barcă în Patagonia şi
să te laşi în voia naturii. Văd un ferpar mic:
Firan disparută în Strâmtoarea Magellan.
Simt în stomac salturile uriaşe ale bărcii.
Strig spre amuzamentul celorlalţi, şi ei
probabil speriaţi, dar eliberaţi prin ţipetele
mele.
Din vârful unui gheţar se aude un bubuit
îngrozitor. Ghidul chilian ne zâmbeşte liniştitor: „Nu-i nimic. Aici aşa se aude în
permanenţă. Se crapă blocul dar nu se va
întâmpla nimic”. Intre timp afară se face
toamnă. Ajungem in sfârşit la ţărm unde ne
aştepta autobuzul. Păstrez fotografia mea în
barcă, chipul desfigurat de groază.
Ţara de Foc defilează înapoi cu natura
bine gradată în spectaculos prin faţa ochilor
noştri deja obişnuiţi cu neobişnuitul. Drumul adună Patagonia la loc - câmpiile cu
trunchiuri răsucite de copaci despuiaţi, câte
un struţ, lumina filtrându-se în straturi
suprapuse, la marginea lumii, de unde
mereu un deget îmi iese afară.

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi Statele Unite
ale Americii. Cărţile sale pot fi comandate
la carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 apartamente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.
Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:
STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de precizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere
prelucrate pe strung.
SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm
până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză
pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare
aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian
450 686 7422 | oec@corniver.com.

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514591-3339, Eugen.
Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.

Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1
pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.48$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.
Angajez șoferi clasa 1 incorporați. Lucru
local, plătit la oră, camion atitrat. Cerințe:
cunoașterea limbii franceze, minim 6 luni
de experiență pe rută, nu mai mult de 5
puncte pierdute. Tel: 514-836-4288.
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timp plin, minim 50 ore/săptămână. Sunați
la: 514-821-8595.

IMOBILIARE

Condo de vânzare, trei dormitoare, două
băi, în imobil de beton situat în ville StLaurent, în apropiere de bulevardele CôteVêrtu și Jules Poitras și de Marché Central.
Renovat recent. Imobil cu ascensor,
piscină, saună, gym și parcare interioară.
335,000$, negociabil. Tel: 514-501-4462.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.
www.myrtlebeachvacations.ca

514.993.6508 | 514.354.9943

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană singură,
liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mobilă,
electricitate, căldură, apă caldă incluse.
Tel: 514-663-3179.

VÂNZĂRI

Vând bijuterii unicat, modele artistice.
Folosesc pietre semiprețioase și/ sau alte
materiale. Prețuri foarte avantajoase și reduceri pentru mai multe bijuterii
cumpărate. Tel: 514-633-6594.

Vând cărți în limba română, tablouri, set
cergă maramureșană (lână: alb, negru
roșu), cumpărată la Sapânța, mileuri,
macrameuri (set și bucăți separate). Tel:
514- 633-6594.

DIVERSE

Avis C.c.Q., art.795
PRENEZ AVIS que Nicolae LEVI (ciaprès appelé: le défunt), né le dix-huit
juin mille neuf cent cinquante (1950), à
Baia Mare, district de Maramures,
Roumanie, en son vivant, résidant et
domicilié au 3241, avenue Forest Hill,
appartement 17, Montréal, Québec,
H3V 1C4, Canada est décédé le quatre
mai deux mille dix-sept (2017), en la
Ville de Montréal;
Un inventaire de ses biens a été dressé
conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés à l'étude de Me
Cristina-Marina MURGEA, notaire,
situé au 5253, boulevard Decarie, bureau 420, Montréal, Québec, H3W 3C3,
Canada.
Actor, doresc să achiziționez o haină de
iarnă/jachetă/haină de ploaie de damă, de
culoare metalică. Dacă aveți o astfel
de haină de vânzare contactați
mchlfern@yahoo.ca, cu fotografii și informații, sau sunați la 438-878-1699.
Teatrul C. Tănase din București dorește să
intre în contact cu fiul cunoscutului interpret de muzică ușoară Aurelian Andeescu,
care locuiește la Montreal. Dumnealui este
rugat să telefoneze la: 011- 4021-312-1029
| 011-4021-314-1979 sau să-l contacteze
pe directorul teatrului, Alexandru Arșinel,
la director@teatrultanase.ro.

Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de ore/săptămână, 11.35$/oră, transport inclus.
Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-ne la
info@job4all.ca.

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de apartamente
în Perrefonds. Experiența pentru renovări
minore, zugrăvit, instalații sani-tare și electricitate constituie un avantaj. Se oferă
apartament cu toate utilitățile incluse, plus
plată lunară. Tel: 514-337-6686 ext. 602
(FR, EN) | 514-683-6650 (RO) | Fax CV:
514-337-4244.
Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,

50

.00

în

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org
Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Servicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-6751392, preot slujitor Constantin Lungu.
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Ro m â n i a v s L u x e m bur g, în tur ul I al
Gr upei a doua a
Zo nei Eur opa/ Africa

TENIS | CUPA DAVIS

TENIS | WTA

Reacții diverse la faptul că
Halep a terminat anul pe
locul 1 mondial

Echipa de Cupă Davis a României. FOTO: frt.ro

România va evolua pe teren
propriu împotriva echipei Luxemburgului, în turul I al Grupei
a doua a Zonei Europa/Africa a
Cupei Davis. România a fost cap
de serie la tragerea la sorți care a
avut loc pe 31 octombrie, informează News.ro.
Luxemburg a promovat din
eșalonul al III-lea valoric în
acest an, după ce a câștigat o
grupă cu San Marino, Albania și
Liechtenstein și s-a impus în
play-off în fața Macedoniei.
Jucătorul cel mai bine clasat al
viitoarei adversare a tricolorilor
este veteranul Gilles Muller, 34
de ani, locul 26 ATP la simplu și
102 la dublu, însă acesta nu a
participat la întâlnirile din grupa
a treia. Muller a jucat ultima
dată în Cupa Davis în 2015.
La Sozopol, în Bulgaria,
unde Luxemburgul a obținut
promovarea, echipa căpitanuluinejucător Johny Goudenbour a
fost reprezentată la simplu de
doi jucători fără clasament ATP
în acest moment, Ugo Nastasi,
24 de ani, fost ocupant al locului 656 ATP, în 2015, și
Christophe Tholl, 22 de ani, fost
ocupant al locului 1.639 ATP, în
2016. Alex Knaff, locul 1.285 de
dublu, a jucat un singur meci de
simplu, el evoluând în partidele
de dublu, partener de obicei cu
Tom Diederich, de asemenea
fără clasament ATP.
Luxemburg are doar trei
jucători în ierarhia ATP la simplu și tot trei la dublu.
Partidele din turul I vor avea
loc în 3 și 4 februarie 2018. Pentru a reveni în Grupa I, România
trebuie să treacă trei tururi. Dacă
accentmontreal.com

pierd cu Luxemburg, tricolorii
vor juca un tur play-off pentru
menținere/retrogradare.
România a retrogradat din
Grupa I pentru prima oară după
1993 ca urmare a înfrângerii din
confruntarea cu Israel, scor 0-5.
La Ramat Hasharon din echipa
română au lipsit cei mai buni
jucători, Marius Copil, Horia
Tecău și Florin Mergea.
Începând de anul viitor, Federația Internațională de Tenis
(ITF) testează întâlniri de două
zile în grupele zonale ale Cupei
Davis, cu meciuri care să se dispute după sistemul cel mai bun
din trei seturi. Conform acestui
proiect, în prima zi se vor juca
două partide de simplu și cea de
dublu, iar în cea de-a doua zi ultimele două meciuri de simplu,
toate după sistemul cel mai bun
din două seturi.
De asemenea, loturile echipelor au fost mărite de la patru
la cinci jucători, pentru a oferi o
flexibilitate mai mare în alegerea tenismenilor. Dacă o
echipa își asigură victoria după
patru meciuri, al cincilea nu se
mai dispută, iar dacă are avantaj
de 3-0, se va juca doar un al patrulea meci, după sistemul cel
mai bun din trei seturi.
România - Luxemburg se va
disputa după acest sistem nou.
Celelalte întâlniri din Grupa
a II-a sunt următoarele:
Maroc - Georgia
Slovenia - Polonia
Zimbabwe - Turcia
Egipt - Norvegia
Danemarca - Irlanda
Tunisia - Finlanda
Lituania - Estonia.

Așa cum probabil știți, Simona Halep a încheiat anul în
fruntea clasamentului WTA.
Susţinătorii ei sunt, desigur,
foarte încântați, însă există şi
voci puternice care contestă
prezenţa Simonei ca lider mondial.
Pe site-ul ESPN a apărut un
amplu material în care se cere
schimbarea sistemului de punctaj, pentru ca jucătoare precum
Halep, ce nu au cucerit titluri de
Grand Slam, să nu mai poată
urca în fruntea ierarhiei. Articolul este semnat de jurnalistul
sportiv Peter Bodo și se intitulează „Merită Halep să fie
numărul 1 sau clasamentul trebuie schimbat?”
Articolul conține opiniile mai
multor persoane influente în
lumea tenisului, precum Patrick
Mouratoglou, antrenorul Serenei
Williams, și Craig Kardon, fostul
antrenor al Martinei Navratilova.
Ambii exprimă o opinie similară
cu cea a autorului articolului,
anume că o jucătoare nu poate fi

Simona Halep

numărul 1 dacă nu a câştigat un
Grand Slam în acel an, și că sistemul trebuie să reflecte acest
lucru punând și mai mult accent
pe punctajul Grand Slam-urilor.
Navratilova crede însă că e
mult mai important să ocupi locul
1 decât să câştigi un turneu de
Grand Slam. „Să fii numărul 1 trebuie să fii mai bună decât toate

celelalte. Ca să câştigi un Grand
Slam trebuie să fii mai bună decât
şapte jucătoare”, a afirmat ea în
apărarea sportivei românce.
Reamintim că Simona Halep a
ajuns lider mondial după un an în
care a câştigat turneul de la
Madrid şi a disputat finalele de la
Roma, Roland Garros, Cincinnati
şi Beijing.

TENIS | FED CUP

Întâlnirea RomâniaCanada se va disputa la
Cluj-Napoca
România va juca la ClujNapoca meciul cu Canada din Fed
Cup, programat în perioada 10-11
februarie 2018. Echipa României
va lupta cu cea a Canadei pentru
menținerea în Grupa Mondială II,
după înfrângerea din partida jucată la Bucureşti contra Belgiei
(1-3).
După ce a lipsit de la întâlnirea
cu Belgia, Simona Halep e
hotărâtă să răspundă convocării
din februarie. Astfel, liderul mondial se va întâlni cu vedeta tenisului canadian, Eugenie Bouchard.
„Avem prima şansă, însă va fi
dificil. Mie nu mi-e niciodată uşor
să joc în echipă, însă am primit

Într-un Quebec plin de accente

deja un sfat de la Andrei Pavel.
Mi-a spus să iau din energia publicului, să iau energie pozitivă”, a
face diferenţa

spus Halep, potrivit Mediafax,
atunci când a aflat că România va
înfrunta Canada la baraj.
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HO RO SCO P
BERBEC

aprilie)

HO RO SCO P

(21 martie - 19

Sănătate: Orice abuz, orice
abatere de la principiile pe
care ţi le-ai impus în ceea ce privește
regimul de viață, poate lăsa urme.
Dragoste: Apar noutăți în viața sentimentală ce te determină să visezi până departe.
Financiar: Faci mari eforturi ca să-ți gestionezi resursele financiare fără a declanșa
vreun dezechilibru.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Se aud veşti de
vindecare, de ameliorare a
unor probleme mai vechi. Dragoste:
Dragostea cere multe eforturi, nimic nu
evoluează de la sine. Doar de tine depinde
reușita relației. Financiar: Vei fi în faţa
unei afaceri noi, a unei investiții de succes,
a unor achiziții pe care le pregătești de
multă vreme.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea o stare
de nervozitate crescută,
fapt generat de prezența lui
Uranus retrograd. Dragoste: Ești printre cei
mai puțin norocoși în iubire, poate fi chiar
una din cele mai sumbre perioade ale
acestui an. Financiar: Banii sunt un punct
sensibil, nu prea o duci bine.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu ai probleme
deosebite, dar trebuie să fii
prudent deoarece ai putea avea unele
necazuri cu gâtul sau urechile. Dragoste:
Se știe cât ești de emotiv, iar dragostea te
face şi mai sensibil, şi mai vulnerabil.
Financiar: Planul financiar este fragil.
Ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în fața unor
decizii importante cu privire la sumele de
care dispui.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești cam agitat şi
nu reușești să-ţi păstrezi
energia în limitele controlabile. Există
riscul unor accidente cauzate de grabă.
Dragoste: Relația evoluează foarte bine,
formați un cuplu bine închegat care face
furori pe unde trece. Financiar: Economia
e cuvântul de ordine pentru ca este una din
cele mai restrictive luni ale acestui an.
FECIOARĂ
septembrie)

(23 august - 22

Sănătate: Te afli sub o aripă
protectoare ce te ţine departe de orice boli majore. Dragoste: Când
vine vorba de iubire, aproape că nu vrei să
discuți despre viața ta sentimentală,
deoarece nu pare să fie atu-ul tău forte. Financiar: Banii sunt un punct fragil.

BALANŢĂ (23 septembrie - 22
octombrie)

Sănătate: Probleme digestive. Fi atent la alimentele pe
care le consumi. Dragoste: Partenerul este
principalul motiv de stres în viaţa sentimentală, pentru că nu mai este pe aceeaşi
lungime de undă cu tine. Financiar: Nu
există vreun stres major, tratezi problemele
băneşti cu detaşare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: În acest interval
poți avea unele probleme de
sănătate la nivelul rinichilor.
Dragoste: Încearcă să fii mai relaxat şi să te
bucuri de ceea ce e frumos între tine şi
partener, fără să te cramponezi de ceea ce
lipseşte. Financiar: Banii sunt motivul
multor conflicte, pentru că obții până la
urmă ceea ce vrei, dar numai după o luptă
serioasă cu obstacolele.
SĂGETĂTOR

brie - 21 decembrie)

(22 noiem-

Sănătate: Eşti predispus la
probleme cu ligamentele şi
articulaţiile. Dragoste: De mult nu te-ai
mai simţit atât de bine în pielea ta, şi totul
numai datorită încurajărilor primite de la
partener. Financiar: Fii mai cumpătat când
vine vorba de cheltuieli.

CAPRICORN (22 decembrie
- 19 ianuarie)

Sănătate: Te simți bine în
pielea ta, dar nu neapărat
starea ta de sănătate este importantă acum,
ci cea a familiei tale. Dragoste: Cooperați
excelent împreună, ca un tandem perfect în
care fiecare îl completează pe celălalt.
Financiar: Trebuie să împarți sumele existente în așa fel încât să nu resimți constrângeri majore.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Ai nevoie de o
viață tihnită şi de un regim
echilibrat din toate punctele
de vedere. Dragoste: Deși apreciezi
dovezile de dragoste puse într-o formă
romantică şi sensibilă, acum calculezi
iubirea partenerului tău mai mult în funcție
de faptele pe care ţi le dedică. Financiar:
Se pot naște idei noi de a câștiga bani.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sunt persoane
care au trecut prin situații
similare şi au scăpat cu bine, iar dacă le
urmezi sfaturile, totul se va redresa fără
urmări. Dragoste: Tu ești eroul central al
unei bune vieți de familie, ca atare nu avea
pretenții prea mari de la partener. Financiar: Gesturile pripite te pot costa mult.

Craciun & Revelion
Într-un Quebec plin de accente

accentmontreal.com
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R E S T AU R AN T B R AV O

24-25

60$
Decembrie
Party de
Craciun
19:00

A D U C E T I B AU T U R A DV S . P R E F E R ATA

125$

31

Decembrie
Revelion
22:00

REZERVATI PANA LA
1 DECEMBRIE 2017
DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 135$

MENIU

Muzica
live
Spectacole
Mos
Craciun

SALATE & APERITIVE VARIATE
MENIU INTERMEDIAR
MENIU PRINCIPAL
PRAJITURI, FRUCTE, CEAI, CAFEA, PERRIER, PEPSI, SPRITE

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA

9

8

Cotlet
de miel

Pulpa
de miel

1 8lb

$

$

1

3

09

Ceafa
de porc

17

lb

$

6

Borsec
Perla Harghitei

9 9 +t x

$

Mici
proaspeti

1.5 L

7

lb

81
lb

$

Carne
afumată

19

2 7lb

$

Salam
Pick (tip Sibiu)

99

$

lb

17

Cabanosi
proaspeti

$

1

Produse
de patiserie
de la

99

6

1

Sprot
in ulei

7 9160 gr

$

2 pentru
3$

5

3

9 9 +tx

Amstel Light

lb

$

6x330ml

Miere
din Moldova

Muraturi
asortate

49

$

99

$

kg

10

Sarmale

$

99

9500gr
9

$

3kg

4

Compot
diverse fructe

4

2

2

Ciuperci
marinate

Ciuperci
marinate

9 9880 ml

Compot
de cirese

8 9580 ml

2 pentru
$ 499$

2 pentru

$ 899$

L - V 9.00-20.00
S - D 9.00-19.00

7750
9 ml

39

$

500ml

$

L-V
S
D

8.00-21.00
8.00-20.00
9.00-20.00

L - V 8.00-20.00
S - D 9.00-19.00

