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ENJOY PEOPLE, LEARN, EXPLORE
ABSTRACT: The well‑known violinist Alexandru Tomescu, who for 
his mastery the Romanian state granted him the privilege of playing 
the Stradivarius violin (which was previously in the possession of Ion 
Voicu), gave a concert at the Roman Catholic Church in Ghimeș Făget. 
The event took place in September 2020 and was part of the Stradivarius 
Tournament. The main purpose of this concert, for the organization and 
development of which the young local Damian Pal was involved, was to 
promote the Ghimeș Valley, an area full of life and traditions.
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Când urci de‑a lungul Trotușului spre Ghimeș – Făget, munţii îţi fac 
parcă o primire triumfală! Vârfurile brazilor străjuiesc înălţimile iar Valea 
Muntelui, în curgerea ei, alină printr‑un cântec îngânat doar de ea, sufle‑
tul călătorilor dornici de a vedea priveliști noi și de a cunoaște oameni 
ai locurilor. Aici, la mijlocul lunii septembrie, în 2020, a ajuns Turneul 
Internaţional Stradivarius „Piazzolla 99” și, pentru prima oară, publicul 
din comuna Ghimeș – Făget s‑a întâlnit cu celebrul violonist Alexandru 
Tomescu, el fiind însoţit de Omar Massa. Concertul a avut loc la Biserica 
Romano‑Catolică și a fost cea mai mare bucurie pentru iubitorii muzicii din 
această localitate, de pe Valea Muntelui, dar și din Moinești, Comănești, 
Onești, Bacău, Miercurea‑Ciuc, Brașov și din alte orașe ale ţării, să audă 
sunetul Stradivarius‑ului, cu Alexandru Tomescu și Omar Masa, artiști care 
dau viaţă operelor muzicale! 

Celebrul violonist Alexandru Tomescu a debutat în anul 1985 și a sus‑
ţinut peste 200 de concerte și recitaluri, care au avut loc în 26 de ţări ale 
lumii, iar în România a străbătut toate meleagurile pentru a face auzit 
sunetul viorii Stradivarius. Despre această mare personalitate a muzicii, 
Alexandru Tomescu, se spune că „întrunește, în conștiinţa publicului, 

1 Jurnalist și publicist din municipiul Onești.
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amprenta unei vocaţii și a unui destin artistic, dublate de o energie debor‑
dantă pentru a le traduce în faptă”2. 

Alături de Alexandru Tomescu, în Turneul Stradivarius, a fost artistul 
argentinian Omar Massa, un bandeonist foarte cunoscut, ce are la activ 
zeci de turnee. 

Sursa foto: site‑ul https://www.facebook.com/oameniiinspira/

„Biserica Romano‑Catolică din Ghimeș‑Făget are o sonoritate cu 
totul și cu totul specială”3, a menţionat la finalul concertului Alexandru 
Tomescu, într‑un interviu acordat Agenţiei „Agerpres”, la finalul acestui 
concert desfășurat în plină pandemie. De asemenea, el a adăugat, în același 
2 https://lanto.ro/speaker/alexandru‑tomescu/
3 https://www.agerpres.ro/cultura/2020/09/26/interviu‑alexandru‑tomescu‑fiecare‑

are‑lupta‑si‑responsabilitatea‑sa‑important‑este‑ca‑muzica‑merge‑mai‑departe
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interviu, faptul că: „Apreciez mai mult acea tăcere vie, în care oamenii își 
ţin respiraţia… Eu cred că fiecare dinte noi are de dus o luptă personală, fie 
că e vorba de linia întâi, aşa cum sunt medicii, linia a doua, linia a treia, a 
şaptea, nu ştiu exact în ce linie i‑aş pune pe artişti, dar, fără‑ndoială, fiecare 
are lupta sa şi responsabilitatea sa. 

Bucuria comunităţii ghimeșene de a avea în mijlocul său pe renumiţii 
muzicieni Alexandru Tomescu și Omar Massa s‑a datorat tânărului Damian 
Pal din Ghimeș‑Făget. În urmă cu câţiva ani, el l‑a cunoscut la Cluj pe 
Alexandru Tomescu, iar prietenia legată atunci a făcut posibilă înscrie‑
rea comunei Ghimeș‑Făget între localităţile cuprinse în cadrul Turneului 
Internaţional Stradivarius, din anul 2020. Damian Pal ne‑a mărturisit: „Am 
înlesnit acest eveniment sub aura conceptului Oamenii inspiră, din dorinţa 
de a construi o punte între interpreţii de vioară și Alexandru Tomescu. 
Valea Ghimeșului este o zonă plină de viaţă, de tradiţie în etnografie și 
cult folcloric. Ea are numeroși copii, tineri și adulţi, dornici să întâlnească 
un idol, un model, un maestru, care este gata să împărtășească din trăirile 
artistului colosal, din disciplina sa nemărginită, din realizările și experi‑
enţele sale”.

Despre concertul de la Ghimeș și atmosfera plină de emoţie a aces‑
tuia, ne‑a împărtășit un gând frumos Liliana Atomulese, „căutătoarea de 
comori etnografice” din Palanca, de pe Valea Muntelui, realizatoare a volu‑
mului „La Porţile Neamului”. Ea a ţinut să precizeze: „A fost un concert 
excepţional. Acustica bisericii din Ghimeș este perfectă și acest lucru a fost 
apreciat și de Alexandru Tomescu. Este de evidenţiat faptul că familia Pal 
este formată din oameni deosebiţi, care promovează localitatea Ghimeș‑
Făget, neprecupeţind niciun efort pentru aceasta! Petre Pal și‑a crescut 
copiii cu o educaţie aleasă și cunoscând mai bine această familie îţi dai 
seama că este una minunată! Fiecare comunitate ar trebui să aibă oameni 
ca aceștia! Ei ajută mult și pe producătorii locali ai zonei să promoveze 
produsele tradiţionale proprii”. 

Convingătoare în acest sens sunt cuvintele tânărului Damian Pal: „Dacă 
nu aduci pentru locurile tale natale ceva, înseamnă că nu îţi îndeplinești 
menirea! Lupta pe care o dăm noi zi de zi, în realitate nu este cu alţii, ci 
doar cu noi înșine!” Familia Petre și Lucica Pal, împreună cu copiii lor, 
Damian și Ramona, au creat la Ghimeș‑Făget brandul „Degustarium”, firma 
ce a dat naștere unui concept nou, care îmbunătăţește stilul de viaţă al 
oamenilor de pe valea Muntelui, promovând foloasele muncii lor.
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Revenind la evenimentul cu o rezonanţă deosebită, remarcăm un 
fapt deosebit: concertul de la Biserica Romano–Catolică s‑a desfășurat în 
pragul aniversării zilei de naștere a lui Alexandru Tomescu! El a fost sărbă‑
torit, în modul cel mai fericit la Ghimeș‑Făget, Damian Pal înmânându‑i 
un instrument muzical tradiţional al acestei zone, o gordună! Când apeși 
arcușul ori numai „să ciupești cu degetele” strunele sale, din acest instru‑
ment răsună frumos sunetele și acordurile muzicale ale mai vechilor ori 
mai noilor melodii. 

Damian Pal a creionat pe răbojul timpului câteva cuvinte deosebite: 
„În urmă cu câţiva ani, din sala de spectacol ascultam și priveam cu mare 
admiraţie înspre maestrul Alexandru Tomescu, iar astăzi am privilegiul de 
a comunica mai îndeaproape! Bucuria de a întâlni și descoperi caracterul 
marelui artist mă îmbogăţește de‑a dreptul! Bucuraţi‑vă de oameni, învă‑
ţaţi, exploraţi! Mă înclin, maestre!” 

Să nu uităm că, în septembrie 2007, Alexandru Tomescu a câștigat 
dreptul de a cânta la faimoasa vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702, pentru 
o perioadă de cinci ani. Vioara Stradivarius Elder, folosită timp de patru 
decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi unul dintre cele mai 
bine conservate instrumente Stradivarius. Și mai interesant este faptul 
că, în urma concursului organizat în luna noiembrie 2018, de Ministerul 
Culturii și Identităţii Naţionale și Filarmonica „George Enescu”, Alexandru 
Tomescu, celebrul violinist român contemporan, a câștigat dreptul de a 
cânta, până în anul 2023, la vioara „Stradivarius Elder‑Voicu”, obiect de 
Patrimoniu Naţional, categoria Tezaur4. 
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